
 
 
 (مجموعه خلفای راشدین) 

 
 س حسن مجتبی

 (بررسی و حتليل زندگانی خليفه پنجم)

 

 
 مؤلف :

 دکتر علی صالبی

 
 ترجمه:

ابراهیم کیانی



 
 سحسین مجتبی  :کتاب عنوان

  عنوان اصلی:

 دکتر علی صالبی نویسنده: 

 ابراهیم کیانی مترجم:

 اهل بیت، صحابه و تابعین موضوع:

 (دیجیتال) اول  نوبت انتشار: 

  قمری ۱۴۳۷، هجری ۱۴۳۶شمسی، ۱۳۹۴(عقرب) آبان  تاریخ انتشار: 
   منبع:

  

 

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

 

http://www.shabnam.cc/
http://www.shabnam.cc/
mailto:contact@mowahedin.com
mailto:contact@mowahedin.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطالب فهرست

 ٤ ................................................................................ مطالب فھرست
 ١٤ ............................................................................ مترجم ادداشتی

 ١٧ ............................................................................... مؤلف ی مقدمه

 33 .......................... خالفت تا والدت از  س یعل بن حسن اول فصل

 ٣٤ ....................س حسن ی خانواده و لقب ه،یکن نسب، اسم، اول مبحث

 ٣٤ .......................................................... سحسن ی هیکن و نسب اسم،

 ٣٤ ............................................... لقبش و یو ینامگذار ،س حسن الدیم

 ٣٥ ....................................................... نوزاد ینامگذار آداب و احکام

 ٣٨ ....................................... سحسن گوش در ص خدا رسول گفتن اذان

 ٤٠ .................................................. نوزاد کام به آن امثال و خرما دنیمال

 ٤١ ............. شیبرا ص خدا رسول کردن قهیعق و س حسن سر یمو دنیتراش

 ٤٣ ......................................................... س یعل بن حسن کردن ختنه

 ٤٣ .............................................. آن یھا حکمت و دیفوا و ختنه احکام

 ٤٤ ...................................................... سیعل بن حسن ی هیدا فضل، ام

 ٤٦ ............... نهیزم نیا در شده وارد اتیروا و سحسن ازدواج رامونیپ یلیتحل

 ٥٤ ....................................................................... حسن امام فرزندان

 ٥٥ .................................. سحسن امام فرزندان از یبرخ مختصر حال شرح

 ٥٥ ....................................... س طالب یاب بن یعل بن حسن بن دیز -۱

 ٥٥ .................................... س طالب یاب بن یعل بن حسن بن حسن -۲



 ٥   فهرست مطالب

 ٥٦ ................................. س طالب یاب بن یعل بن حسن خواھران و برادران

 ی نوه و طالب یاب بن یعل بن نیحس ابوعبدالله او،: س یعل بن نیحس ـ۱
 پسر ،یو. است ص حضرت آن یخوشبو گل و محبوب و ص خدا رسول
 و آمد ایدن به یھجر چھارم سال در که باشد یم ص اکرم رسول دخت فاطمه

 و مناقب در. شد دیشھ کربالء در یھجر کی و شصت سال محرم دھم در
 ٥٧ ........................... :جمله از است؛ شده نقل ،یادیز ثیاحاد ،یو لیفضا

 ٥٨ ................................................... س طالب یاب یعل بن محسن -۲

 ٥٩ ......................................... ب طالب یاب بن یعل بنت کلثوم ام -۳

 ٥٩ ............................................ ب طالب یاب بن یعل بنت نبیز -۴

 ٦٠ ................................................... سیعل بن حسن یھا عمه و عموھا

 ٦٢ ................................................. س یعل بن حسن یھا خاله و ھا ییدا

 ٦٣ ...................................................... ص خدا رسول بنت نبیز -۱

 ٦٨ ........................................................ ص الله رسول بنت هیرق -۲

 ٧٠ .................................................... ص الله رسول بنت کلثوم ام -۳

 ٧٣ ............................ ش یعل بن حسن مادر زھراء، ی فاطمه دوم مبحث

 ٧٣ .......................................... ل زھراء ی فاطمه ی هیزیجھ و هیمھر ـ۱

 ٧٤ ................................................. رفت بخت ی خانه به فاطمه یوقت ـ۲

 ٧٥ ......................................................... ل فاطمه یعروس جشن ـ۳

 ٧٥ ............................................. ب فاطمه و یعل یزندگان تیوضع ـ۴

 ٧٧ ............................................. ل زھراء ی فاطمه ییبایشک و زھد ـ ۵

 ٧٨ ........................ ل فاطمه به نسبت ص خدا رسول رتیغ و محبت -۶

 ٨٠ ........................................................ :ل ء زھرا ی فاطمه لیفضا

 ٨٠ .......................................... ل فاطمه ییراستگو و لھجه صداقت -۷

 ٨١ ............................................ جھان دو زنان یبانو و سردار فاطمه، ـ ۸

 ٨١ ........................................... ص خدا رسول راثیم و زھرا ی فاطمه -۹

 ٨٧ ................................................................ زھرا ی فاطمه وفات -۱۰



 سحسن مجتبی           ٦

 ٨٩ .................................. :زھرا ی فاطمه مورد در یالھور اقبال از یشعر

 ٩١ .............. ص خدا رسول نزد در س حسن منزلت و گاهیجا سوم مبحث

 ٩١ ........................................... س حسن به ص خدا رسول محبت و مھر

 ٩٦ .......................................... آنان به یمھرورز و کودکان دنیبوس -۱

 ٩٦ ........................................................ کودکان با یباز و یشوخ -۲

 ٩٧ ......................................................................... دادن هیھد -۳

 ٩٧ ................................ )کودک نوازش( کودک سر به دنیکش دست -۴

 ٩٨ ................................. او با برخورد یابتدا در کودک با خوب رفتار -۵

 ٩٨ ...................................................... کودک به یدگیرس و توجه -۶

 ٩٩ ................................................... کودکان با بزرگان کردن یباز -۷

 ١٠٠ ...................................... ص خدا رسول به س یعل بن حسن شباھت

 ١٠٣ ................................ بھشت جوانان یآقا و سرور ب نیحس و حسن

 ١٠٤ ................................ ص خدا رسول یخوشبو گل دو ن،یحس و حسن

 ١٠٥ ................................................... جھان دو یآقا و سردار ،س حسن

 ١٠٨ ................................ ب نیحس و حسن یبرا ص خدا رسول یدعا

 ١٠٩ .................................. است کرده تیروا س یعل بن حسن که یثیاحاد

 ١٢٠ ................ س یعل بن حسن تیروا به ص امبریپ یبایز اوصاف و لیشما

 ١٣٨ ................................................ نجران یھا ینصران و مباھله ی هیآ

 ١٣٩ ........................................... سیعل بن حسن بر یخانوادگ تیترب آثار

 ١٤٠ ......................................... یمرب پدر کی یبرا الزم طیشرا و ھا یژگیو

 ١٤٠ ................. :موضوع نیا به ژهیو توجه و تیترب و میتعل تیاھم درک -۱

 ١٤٠ ...................................................... :فرزندان یبرا یالگوساز -۲

 ١٤١ .................................... :تیترب انیجر در ینرم و عطوفت و مھر -۳

:آنان انیدرم عدالت تیرعا و فرزندان با برخورد در اعتدال و یرو انهیم -۴
 ......................................................................................... ١٤١ 

 ١٤٢ .......................... س حسن تیشخص یریگ شکل و تیترب بر جامعه ریتأث

 ١٤٣ .................ش نیراشد یخلفا دوران در یعل بن حسن چھارم مبحث



 ٧   فهرست مطالب

 ١٤٣ .................................س قیصد ابوبکر خالفت دوران در یعل بن حسن

 ١٤٣ ..................... ص خدا رسول وفات ی فاجعه قبال در س ابوبکر موضع

 ١٤٧ ....................................................... ساعده یبن ی فهیسق یماجرا

 ١٥٦ .................................................. ابوبکر با طالب یاب بن یعل عتیب

 ١٦١ .............................. س اسامه لشکر لیگس بر س قیصد ابوبکر دیتأک

 ١٧١ ........................................ مرتدان با جھاد قبال در س ابوبکر موضع

 ١٧٣ ................................. عربستان رهیجز شبه در تیامن و نظم یبرقرار

 ١٧٤ ................................ سفاروق عمر خالفت دوران در سیعل بن حسن

 ١٧٨ .... دوم ی فهیخل یراھبرد و یاسیس دانش از س یعل بن حسن یریاثرپذ

 ١٨٢ ش عمر مورد در طالب یاب بن یعل بن حسن بن حسن بن عبدالله ی گفته

 ١٨٢ ........................ س عفان بن عثمان خالفت دوران در س یعل بن حسن

 ١٨٦ .............................................................. …گذشت آنچه بر یلیتحل

 ١٨٦ ......................... آنان یھا نام و فهیخل نییتع مجلس یاعضا تعداد -۱

 ١٨٧ ............................................................ فهیخل انتخاب روش -۲

 ١٨٧ ......................... فهیخل انتخاب منظور به یزنیرا یبرا مقرر مھلت -۳

 ١٨٨ ....................................... فهیخل انتخاب یبرا یکاف یآرا تعداد -۴

 ١٨٩ ................................... اختالف وجود صورت در داور کی یداور -۵

 تیمسؤل و کنندیم نظارت فه،یخل انتخاب انیجر بر ،یالھ سربازان -۶
 ١٨٩ ................. رندیگ یم برعھده را مرج و ھرج از یریجلوگ و نظم یبرقرار

 ١٩٠ .. است تر ستهیشا او از که یفرد وجود با ستهیشا یشخص تیتول جواز -۷

 ١٩٠ .................................. نیجانش نییتع ی نحوه در س عمر شگرد -۸

 ١٩٠ .............................. یاسیس نھاد و تشکل نیبزرگتر شورا، مجلس -۹

 ١٩٢ ........................................ شورا ی اداره در عوف بن عبدالرحمن روش

 ١٩٢ ........................................................... شورا جلسات لیتشک -۱

 به یریگ کناره یبرا شورا یاعضا از س عوف بن عبدالرحمن خواست در -۲
 ١٩٣ ....................................................................... اصلح عضو نفع

 ١٩٣ ............................ عوف بن عبدالرحمن به شورا ی اداره یواگذار -۳



 سحسن مجتبی           ٨

 ١٩٤ ......................................... س عثمان خالفت مورد در نظر اتفاق ـ۴

 ١٩٥ ................................... شورا ی اداره در س عبدالرحمن تیریمد -۵

 ١٩٦ ............................ . شورا یماجرا مورد در دشمنان یھادروغ و لیاباط

 ١٩٧ ........... فهیخل نییتع امر در ضیتبع ِاعمال به ش صحابه نمودن متھم ـ۱

 ١٩٨ ............................................. ھاشم یبن حزب و هیّ ام یبن حزب -۲

 ١٩٩ ........... اند داده نسبت س طالب یاب بن یعل به دروغ به که یسخنان -۳

 ١٩٩ ............................ س عثمان خالفت ی درباره س یعل بن حسن اعتقاد

 ٢٠٠ ................ قایآفر فتح یبرا س عثمان یاعزام لشکر در س حسن حضور

 ٢٠٦ .....................  محاصره یاثنا در ب پدرش و یعل بن حسن عملکرد

 ٢١٠ ........................................ پدرش خالفت دوران در س یعل بن حسن

 ٢١١ ........................... کوفه یسو به نهیمد از ،س یعل رمؤمنانیام خروج

 ٢١٢ ............................................. پدرش به س یعل بن حسن شنھادیپ

 ٢١٤ ........... پدرش از تیحما به کوفه مردم خروج در س یعل بن حسن ریتأث

 ٢١٥ ........................................................................ صلح مذاکرات

 ٢١٦ ................................ جمل جنگ در روانشیپ و سبأ بن عبدالله نقش

 ٢١٩ ................................................... جمل جنگ شدگان کشته تعداد

 ٢٢٠ .......... داد انجام آنچه و جنگ آتش کردن فروکش از پس س یعل فرمان

 ٢٢١ ............................................ س طلحه شدن کشته از س یعل تأثر

 ٢٢١ ............................................ س ریزب قاتل ی باره در س یعل موضع

 ٢٢٢ ......................گرداند باز احترام، و عزت با را قهیصد ی شهیعا ،س یعل

 ٢٢٣ ......................................................... جنگ از یمانیپش و ندامت

 ٢٢٤ .......................................................................... نیصف جنگ

 ان،یشام نینفر و لعن و س هیمعاو به ییناسزاگو از س یعل رمؤمنانیام ینھ
 ٢٣٤ ................................................................. نیصف جنگ از پس

 ٢٣٦ ................ مسلمانان بر نیصف جنگ در س اسری بن عمار شھادت ریتأث

 ٢٤١ ............................................... ھا جنگ نیا قبال در س حسن موضع



 ٩   فهرست مطالب

 ٢٤٤ ..................................................... س یعل مؤمنان، ریام شھادت

 ٢٤٥ ................................................ س نیحس و حسن به یعل تیوص

 ٢٥٠ .......................................پدرش شھادت از پس س حسن یسخنران

 ٢٥١ ............................. س یعل شھادت خبر به نسبت س هیمعاو واکنش

 253 ............................................. س یعل بن حسن خالفت دوم فصل

 ٢٥٤ .............................. سیعل بن حسن دنیرس خالفت به اول مبحث

 رامونیپ سنت اھل یھا کتاب در بدعت اھل استناد مورد نکات بر ینقد: اول
 ٢٦٦ ................................................................ امام دوازده به اعتقاد

خالفتش ی درباره سنت اھل اعتقاد و س حسن نیرالمؤمنیام خالفت مدت: دوم
 ......................................................................................... ٢٦٩ 

 یاجتماع یزندگان و ،س حسن یھا یژگیو و صفات نیتر مھم دوم مبحث
 ٢٨٦ ............................................................................................ یو

 ٢٨٦ ....................................... سحسن یھا یژگیو و صفات نیتر مھم: اول

 ٢٨٧ ...................................................... س حسن یواال دانش و علم

 بھشت و یزندگان ،یھست نظام ،أل الله ی درباره س حسن مؤمنان، ریام اعتقاد
 ٢٨٨ ................................................................................ جھنم و

 ٢٩٩ .............................................................س حسن یگزار عبادت

 ٣١٠ .............................................................. س یعل بن حسن زھد

 ٣١٥ ........................... انفاق ی نهیزم در س حسن یدست گشاده و سخاوت

 ٣٢٢ ...........................................................س حسن یبردبار و حلم

 ٣٢٤ ......................................................... س حسن یفروتن و تواضع

 ٣٢٥ ............................................. س یعل بن حسن یارجمند و ییآقا

 ٣٢٧ .......................................... س حسن یظاھر یھا یژگیو و لیشما

 ٣٢٨ ........................................ س حسن یاجتماع یزندگان از یفراز: دوم

 ٣٢٨ ..............................................س حسن توسط رجعت ی دهیعق رد

 ٣٣٢ .......................................................... مردم یازھاین به یدگیرس



 سحسن مجتبی           ١٠

 ٣٣٤ .................................... س داللهیعب بن طلحه دختر با حسن ازدواج

 ٣٣٤ ............................................. منظور بنت خوله با س حسن ازدواج

 ٣٣٥ ................. دید ینم را) ص امبریپ ھمسران( مؤمنان مادران س حسن

 ٣٣٥ ................ ص خدا رسول با اش یشاوندیخو به نسبت س حسن رتیغ

 ٣٣٦ ............................ سیق بن اشعث ی جنازه بر س حسن خواندن نماز

 ٣٣٧ ..................................... :کرد یبد او به که یکس با س حسن رفتار

 ٣٣٨ ......................... گرانید با ینینش ھم در س حسن یمنش بزرگ و ادب

 ٣٣٨ .............................................. مردم انیدرم س حسن کین اخالق

 ٣٣٨ ................................................... دوستانش با س حسن یباز لهیت

 ٣٣٩ ...................................................... ییگو ادهیز از س حسن زیپرھ

 ٣٤٠ ....................................س یعل بن حسن یحاضرجواب و ییگو بداھه

 ٣٤١ ......................................... س نیحس و حسن به عباس ابن احترام

 ٣٤٢ ................................... س حسن از ریزب بن عبدالله شیستا و فیتعر

 ٣٤٣ ..................................... ...گذشت ب نیحس و حسن انیم آنچه

 و عمو خاله، ،ییدا مادربزرگ، پدربزرگ، مادر، پدر، ی هیناح از مردم نیتر یگرام
 ٣٤٣ .................................................................................... عمه

 ٣٤٣ .......................... س نیحس برادرش و س حسن به مردم وافر محبت

 ٣٤٤ .......................... س حسن یاندرزھا و ھا یسخنران سخنان، از یفراز

 ٣٤٤ ............................... س حسن ی ارزنده سخن نیا بر مختصر یشرح

 ٣٩١ ................................. اسالم در یدار هیھمسا آداب و حقوق از یبرخ

 ٤١١ .......... س یعل بن حسن رامونیپ یھا تیشخص نیتر مھم سوم مبحث

 ٤١٢ ....................................................... س عباده بن سعد بن سیق ـ۱

 ٤١٤ ............................... البحر فیس به س جراح بن دهیابوعب ی هیسر -۱

 ٤١٧ .......................................................................... مکه فتح -۲

 ٤١٨ .................................................... س قیصد ابوبکر دوران در -۳

 ٤٢٣ .............................................................. :س یعل دوران در -۴



 ١١   فهرست مطالب

 ٤٣٨ ........................ یھاشم عبدالمطلب بن عباس بن داللهیعب ابومحمد، -۲

 ٤٣٨ ................................................... س داللهیعب فرزندان و زنان -۱

 ٤٣٩ .....................ص خدا رسول با دارشید و س داللهیعب سال و سن -۲

 ٤٤٨ ................................................................... س داللهیعب وفات

 ٤٤٩ ......................................... یھاشم طالب یاب بن جعفر بن عبدالله -۳

 ٤٥٠ ........................................................ عبدالله فرزندان و ھمسران

نهیمد به متیعز و ازحبشه اش خانواده ھمراه به طالب یاب بن جعفر بازگشت
 ......................................................................................... ٤٥١ 

 ٤٥١ ............................ شد بشانینص ھجرت دو افتخار که یسواران یکشت

 ٤٥٣ ...............................................مؤته در البط یاب بن جعفر شھادت

 ٤٥٤ ..................................... دینکن هیگر برادرم خاطر به بعد، به امروز از

 ٤٥٤ .......................... کندیم سوار شیخو مرکب بر را عبدالله ص امبریپ

 ٤٥٥ ........................................... جعفر فرزندان یبرا ص امبریپ یدعا

 ٤٥٥ ............................................. ص اکرم امبریپ با س عبدالله عتیب
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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 ادداشت مترجمی

 صحبه أمجعنيآله و عىلرسول اهللا حممد و السالم عىلة والصالمني وـاحلمد هللا رب العال

 من تبعهم بإحسان إلی يوم الدينو
ه کست ین یدیھاست؛ ترد خداوند، به انسان ی هین ھدیتر ن اسالم، بزرگید

اند و از  افت نمودهی، درص خدا ق اصحاب رسولیرا از طر ین ارمغان الھیمسلمانان، ا
ت ی، ارائه شود، به طور قطع، حقانص رمکامبر ایاران پیاز  یزشت یمایرو اگر س نیا

بردند و  یه دشمنان اسالم، به آن پکاست  یا تهکن، ھمان نیرود. ا یر سؤال میاسالم ز
ف یخود بر ضد اسالم را در تحر یغاتیتبل یھا وهیھا و ش تین فعالیتر از مھم یکی

 ی هیمسلمانان از سرما یز نمودند. دورکن، متمرین راستیین آینگھبانان ا یمایس
دشمنان بدخواه و  یھا سهیسو، و دس یکز خ درخشان اسالم ایتار یبھا م و گرانیعظ

گاه در برابر تھاجم تبل یخودباختگ خ یف تاریتحر ی نهیدشمن در زم یغاتیمسلمانان ناآ
رود.  یشمار م ن عوامل انحطاط مسلمانان بهیتر از مھم یکیگر، ید یم از سو اسال

نگرفتند، ش را یدلخواه خو ی جهیمان، نتیشتار اھل اکه از قتل و کدشمنان اسالم 
 ی دهیر و فرھنگ و عقکگر در برابر اسالم و مسلمانان گشودند تا فید یا جبھه

ن راستا، یل دھند. آنان، در اکش، شیھا و اھداف شوم خو مسلمانان را مطابق خواسته
متعال،  یدند. البته به خواست خدایچ یفراوان یھا نمودند و برنامه یادیز یھا نهیھز
 دشان نخواھد شد؛ اگر:یوس، عاجز حسرت و افس یا جهینت

ش را بر یخو یزندگ ی ، باز گردند و گردونهیناب اسالم ی دهیمسلمانان، به عق -۱
 ن اسالم، بچرخانند.ین راستییآ یھا اساس آموزه
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را حرفه و  ینید یھا تین و فعالیه دکآن یشمندان مسلمان، به جایعلما و اند -۲
 یانات موجود، در راستاکو ام ھا تیش قرار دھند، از تمام ظرفیمنبع درآمد خو

نند و در کزش و دعوت و جھاد، استفاده یت و خک، توام با حرینیر دکتف یایاح
را فعال  یاسالم ی شهیرومند اندین ی قرن حاضر، جبھه یجاھل یھا انیبرابر جر

فا یدرخشان، ا یخیدوباره در ساختن تار یمان، نقشیند و با سالح علم و اینما
 نند.ک

دشمنان  یو اخالق یاسی، سیتھاجم فرھنگ یھا شمندان، روشیعلما و اند -۳
امت اسالم، بدور از  ینونک یازھایند و با توجه به نینما ییاسالم را شناسا
د، به نشر یبرآمده از تقل یفقھ یھا دگاهیو تعصب بر د یھرگونه خودسر

 ن امت، بپردازند و مصالح اسالم رایبر اساس فھم سلف ا یناب اسالم ی دهیعق
 ح دھند.یبر منافع مذھب، ترج

ه خود ک یسانک ی و ھمه یسندگان، صاحبان قلم، دانشمندان علوم اسالمینو -۴
ن یرت ایس یکان نینیشیرد پیکرو وند مسلمانان با یو پ یاسالم یداریرا در ب

 یکایکا گردد و یوشند تا اصل والء و براء، احکدانند، ب یم میامت، سھ
ه به نام کدھد  ین اجازه را به آنھا نمیآنان، ا ینید یه غناکابند یمسلمانان، در

ا ینند و دانسته کدشمنان اسالم دراز  یبه سو ی، دست دوستیینوگرا
 ش قرار دھند.یخو یزندگ ی ار و سنجهیآنان را مع یندانسته، روش زندگان

ف مسلمانان و یھا، به شرح وظا لمات و واژهکدمان یه با چکبنده، قصد آن ندارم 
را ھم درد امت مشخص ینم. زیب ین میتر از ا کوچکه خود را کآنان بپردازم؛ بل یعلما

در موضوع  یتر صالبکسنگ د تاب گرانک ی ه ترجمهک کنیاست و ھم درمانش. ا
رسم مترجمان،  نم، نه بهک یزبان م یم خوانندگان فارسیرا تقد س یرت حسن مجتبیس
م گرفتم تا با نگارش چند سطر، به یناخواسته، تصم یصورت و به یدرون یا زهیه با انگکبل

بزرگ در  یتیم و مسؤولیه ما، مسلمانکم ینما یادآوریتاب کن یخود و خوانندگان ا
 ی شهیاند یم؛ چنانچه شناخت اسالم و شناساندن غنا و توانمندیقبال اسالم دار

 است. ینگار رتیس ی، ھدف اصلیاسالم
درخشان  ی  ندهیامت، از آ یسالم و قلم علماه خون فرزندان اک کنیچه خوبست ا

زودھنگام مسلمانان، در گوش  یروزیفتح و پ ی دھد و نغمه یاسالم و مسلمانان، خبر م
 ه:کم ینکر را زمزمه یز ی انداز شده، سروده نیدار، طنیب یھا وجدان
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 و روزگار تغافل… ی خفتن گذشت دوره«
 ی آفاق ی صبح است این سپیده کنون نشانه

 وقت، وقت شتاب است و روز، روز تکاپو و
 و قرن، قرن تالش است و نسل، نسل تحرک

 تو، ای برادر و خواھر!
 آنکه بخوابی… مباد
 »آنکه بمانی… مباد

   
 یانکیم یمحمد ابراھ

 ۲۴/۵/۱۳۸۶ - رجندیب



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا����م��م اهللا ا����ن 

 مؤلف ی مقدمه

هُ ونستعينُهُ و إنّ احلمدَ هللاِ دُ نا ونستهدنحمَ نْ رشور أنفسِ هُ ونعوذ باهللاِ مِ ن يهِ ونستغفرُ مِ

ن هيـسيئاتِ أعم هُ والِنا مَ لِلْ فال هاديَ لَ ن يُضْ مَ هُ وَ لَّ لَ هِ اهللاُ فالَ مُضِ أشهدُ أن ال إله إالّ اهللاُ دِ

هُ وهُ وأشهدُ أنَّ حممّ وحده ال رشيكَ ل هُ داً عبدُ  .رسولُ
 د:یفرما یخداوند متعال م

َهاَ�ٰٓ + ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا نُتم  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ

َ
َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

سۡ    .]۱۰۲[آل عمران: _١٠٢لُِمونَ مُّ
د، ینک ید و شما (ھمواره سعید، از خدا بترسید و شایه باکچنان  مان! آنیاھل ا یا«

 .»دیه مسلمان باشکد مگر یریرسد،) نم  د تا اگر مرگتان به ناگاه فراینکغفلت ن
َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�

َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ُقوا ِيٱ َر�َُّ�مُ  �َّ  َهاِمنۡ  وََخلَقَ  َ�ِٰحَدةٖ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ

ٓ  �َكثِ�ٗ  رَِجاٗ�  ُهَماِمنۡ  َوَ�ثَّ  َجَهاَزوۡ  ۚ َو�َِسا ْ ٱوَ  ٗء ُقوا َ ٱ �َّ ِيٱ �َّ َّ�  ٓ  ٱوَ  ۦبِهِ  َءلُونَ �ََسا
َ
ۚ رۡ ۡ�  َحاَم

َ ٱ إِنَّ    .]۱[النساء:  ﴾١اَر�ِيبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�نَ  �َّ
انسان  یکه شما را از ک ید؛ پروردگاریمردم! از(خشم و عذاب) پروردگارتان بترس یا«

 یرو (بر یادیرد و از آن دو، مردان و زنان زکد و ھمسرش را از نوع او خلق یآفر
گر را به او سوگند یه ھمدکد یبترس یین) منتشر ساخت. و از (خشم و عذاب) خدایزم
د. ھمانا خداوند، یریده بگیرا ناد یشاوندیوند خویه پک نید از ایزید و بپرھیدھ یم

 .»مراقب شما است
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ۡعَ�ٰلَُ�مۡ  لَُ�مۡ  يُۡصلِحۡ  ٧٠اَسِديدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقُولُوا

َ
 أ

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ  لَُ�مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ   ﴾٧١َعِظيًما فَۡوًزا فَازَ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
   .]۷۱-۷۰[األحزاب: 

جه) خداوند، یه در نتکد(یید و سخن حق و درست بگویمؤمنان! از خدا بترس یا«
ه از خدا و کس کآمرزد و ھر  یگرداند و گناھانتان را م یسته میاعمالتان را شا

 .»رسد یم یبزرگ یابیامکند، قطعًا به کامبرش، اطاعت یپ
بِّ لكَ ال« يَا رَ مَ ـفَ دُ كَ مْ نْبَغِي لِ ـحَ كَ وَ ـا يَ جهِ الَلِ وَ ، لَكَ الجَ لطَانِكَ ظِيمِ سُ تّي ـعَ دُ حَ مْ حَ

يضَ وَ  يتَ ـلَكَ التَرْ ضِ ا رَ  .»حمد إذَ

 یو خلفا ص رمکامبر ایرت پیموضوع س ه درکاست  یپژوھش ی تاب، ادامهکن یا
ز یت و نیھدا یبا نام الگو ص رمکرت رسول این مجموعه، سیردم. در اکن آغاز یراشد

تان، به یش رویتاب پکدر  کنیام و ا را به نگارش درآورده ش نیراشد یرت خلفایس
ع یل وقایو تحل ب طالب یبن اب یحسن بن عل یعنیفه ین خلیشرح حال پنجم

ان نام، یتاب، به بکن ین مبحث ایپردازم. نخست یاز تولد تا شھادتش م یو یزندگان
ان ین مبحث بیپردازد و در ھم یم س یه، صفت و لقب حسن بن علینکنسب، 

رد و در ک ین اسم، نامگذاریرا به بد س ، حسنص رمکه شخص رسول اکگردد  یم
ن ین در ایھمچنقه فرمود. یش عقید و برایسرش را تراش ین گفت و مواش اذگوش

ر یش زین نوزاد عزیبه ا ل فضل ه امکشود  ین موضوع پرداخته میان ایتاب به بک
ن یه در اک یاتیھمسرانش و رواتعداد و  س یداد. در ادامه از ازدواج حسن بن عل

ه خاستگاه کرد یگ یقرار م یمورد بررس یاتیروا ی شود و مجموعه ینه آمده، بحث میزم
ش در آورده و آنھا را یرا به ازدواج خو یادیزنان ز س ه حسنکن پندار قرار گرفته یا

ھا،  رامون فرزندان، برادران، خواھران، عموھا، عمهیتاب، پکن یطالق داده است. ا
ند و موضوع ک یبحث م ل زھرا ی ز مادر بزرگوارش فاطمهیحسن و ن یھا ھا و خاله ییدا

با  ص خدا ز محبت رسولیو ن ییباکی، شیزندگان ی، چگونگیه، عروسیزیه، جھیمھر
بزرگوار را مورد  ین بانویشان نسبت به ایرت این غیو ھمچن ل زھرا ی  فاطمه

و  ص رمکرسول ا یو صراحت گفتار دخت گرام ییدھد و از راستگو یقرار م یبررس
ن از روابط یتاب ھمچنکن ید. در ایگو یا و آخرت سخن میعش در دنیگاه رفیجا
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راث ید و موضوع میآ یان میسخن به م س قیر صدکبا ابوب ل زھرا ی فاطمه ی حسنه
زھرا  ی وفات فاطمه ی گردد و سپس به مسأله یح مین و تشرییتب ص رمکرسول ا

ند و ک یاشاره م ص خدا نزد رسول س حسن یگاه واالیتاب، به جاکن یپردازد. ا یم
 یز چگونگین و به حسن ص یمحمد مصطف ش،زان محبت پدربزرگ بزرگواریم

محبت به  ی نهیدر زم یشد و رھنمود نبوک یر میان را به تصوکودکبه  یمھرورز
دن و در آغوش یان، بوسکودکبا  یو شوخ یرامون بازیند و پک یان میفرزندان را نما
دھد و سپس  یارائه م یه به فرزندان، مطالبیز نثار مھر و محبت و ھدیگرفتن آنھا و ن

 ص خدا به رسول س یه به شباھت حسن بن علکند ک یبحث م یثیاحاد ی درباره
جوانان  یرا سرور و آقا ب نیه حسن و حسکپردازد  یم یاتیاشاره نموده و به روا

ه کگردد  یاشاره م ص رمکث رسول این باب به حدیرده است. در اک یبھشت معرف

من در  یخوشبو یھا ن، گلیحسن و حس«: یعنی »هما ر�انتاي من ادلنيا«فرموده است: 

در مأل عام  ص رمکه رسول اکآمده است  یتیتاب رواکن ین در ای. ھمچن»ا ھستندیدن
ته کن نینمود و بد یرا آقا و سرور معرف س از مردم، حسن یادیو در حضور جمع ز

صلح و سازش دو گروه بزرگ از  ی را واسطه س متعال، حسن یه خداکاشاره فرمود 
 ص خدا از جد بزرگوارش رسول س یه حسن بن علک یثیاحاددھد.  یمسلمانان قرار م

گر مطالب یتاب را به خود اختصاص داده است. از دکن یاز ا یگریرده، بخش دکت یروا
آمده است؛ از  س ل و مناقب حسنیه در فضاکاست  یتاب، نصوصکن یمورد بحث در ا

ن مبحث یاست). در اث آل عبا مشھور یه به حدک(  ساءکث یر و حدیتطھ ی هیل: آیقب
ع وجود یاھل سنت و اھل تش درمیانه ین آیه بر سر اکرا  یر و اختالفاتیتطھ ی هیآ

اھل سنت و  ی گذشته یام و آن را بر اساس روش علما قرار داده یدارد، مورد بررس
ندگان یمباھله و نما ی هیام. آ ح دادهیاند، توض ستهیز یرالقرون میه در خک یسانکفھم 

ه مورد کاست  یگر مباحثیه، از دین آیبا ا س ز ارتباط حسنیجران و نان نیحیمس
، یاجتماع یھا دهیز پدیو ن یت خانوادگیان آثار تربین میقرار گرفته است. در ا یبررس

 ام. ان نمودهیرا ب س حسن یو اجتماع یدر رشد و پرورش فرد
ن یراشد یدر دوران خلفا س حسن یمبحث جداگانه به زندگان یکن یھمچن

ن حوادث یتر و مھم س قیر صدکدر زمان ابوب یت ویگاه و موقعیاختصاص داده و از جا
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او  یبر زان بھرهیز از میو ن س یحسن مجتب یو فرھنگ یرکاثرگذار آن دوران بر رشد ف
ن مبحث دستاوردھا و یه در اکام. ناگفته نماند  وفا سخن گفتهکاز آن دوران ش

ن مبحث از یدر ا یان شده است. به عبارتیز بیخلفا نر یاز دوران سا س حسن یھا آموزه
و  یو معارف اسالم یاسیفقه س ی در پھنه س حسن یاندوز و دانش یریزان فراگیم

 س رده و موضع حسنکارائه  ین، مطالبیراشد یبا خلفا یو تنگاتنگ و یمیصم ی رابطه
و  س یعلن یرالمؤمنینموده و از شھادت ام ین را بررسیدر قبال جنگ جمل و صف

ن رھگذر یام. از ا ان آوردهیسخن به م ب نیش به حسن و حسیا و رھنمودھایوصا
پس از  س حسن یز سخنرانیردن قاتلش و نکت مثله یبر ممنوع یمبن س یفرمان عل

ان شده و یب س یدر قبال شھادت عل س هینش معاوکن وایشھادت پدرش و ھمچن
ن یده و اردیپدرش پردازش گ یواز س ین انتصاب وو بطال س عت با حسنیموضوع ب

بر اساس شورا و مشورت مسلمانان به  س ه حسنکروشن و واضح گشته  ،موضوع
و  س ن حسنیرالمؤمنین مبحث از مدت خالفت امیا ی ده است. در ادامهیخالفت رس

 یفه از خلفاین خلیپنجم س ه معتقدند حسنکام  ز از اعتقاد اھل سنت سخن گفتهین
 یس ،ه با آنکاست  یمدت زمان ی نندهک املکه دوران خالفتش، کچراباشد.  ین میراشد

 ص رمکا  از رسول یثیگردد؛ چنانچه در حد یل میمکسال دوران خالفت راشده، ت
 یاسیس از آن ساختار سسال است و پ یه دوران خالفت، سکته اشاره شده کن نیبد
نه یاز سف / یترمذت یروار دشود.  یل میتبد ین، به نظام سلطنتاناومت مسلمکح

خالفة يف ـال«فرموده است:  ص ه آن حضرتکآمده  ص رمکامبر ایپ ی شده غالم آزاد
سال خواھد بود و  یخالفت در امت من س«: یعنی .١»أميت ثالثون سنة ثم ملك بعد ذلك

سال با  یس«د: یگو یث مین حدیر در شرح ایثک . ابن»باشد یم یپس از آن سلطنت و پادشاھ
 یھجر ۴۱ع االول سال یدر رب س گردد. حسن یل میمکت ب یخالفت حسن بن عل

 ص خدا سال پس از وفات رسول یقًا سین واقعه، دقیسپرد و ا س هیخالفت را به معاو
 یکین، یوفات نمود و ا یھجر ۱۱ع االول سال یدر رب ص خدا ه رسولکاتفاق افتاد. چرا

فه از ین خلیپنجم س ن رو حسنیاز ا .٢»باشد یم ص نبوت آن حضرت یھا از نشانه

                                                           
 ث، حسن است.ی)؛ حد۳۹۷-۶/۳۹۵( یتحفة األحوذ -١
 )۱۱/۱۳۴ة (یالنھایة والبدا -٢
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ن الفاظ آورده است: ینه را با ایث سفیحد /امام احمد  .١ن استیراشد یخلفا

سال  یخالفت (پس از من) س«: یعنی .٢»خالفة ثالثون سنة ثم ي�ون بعد ذلك ملكـال«

رده است: کت ین روایچن /. ابوداود »باشد یم یخواھد بود و پس از آن سلطنت و پادشاھ

ْو ُملَْكُه َمْن �ََشاءُ «
َ
ُ الُْملَْك أ ِة ثَالثُوَن َسنًَة ُ�مَّ يُْؤِ� ا�َّ خالفت (پس «: یعنی .٣»ِخالفَُة انلُّبُوَّ

. »دھد یه بخواھد، مکس کرا به ھر  یخداوند، پادشاھ ،سال است و پس از آن یاز) نبوت، س
 س اربعه و مدت زمان خالفت حسن یتنھا دوران خالفت خلفا ص خدا پس از رسول

ث، ین حدیرو تمام علما، در شرح ا نیگنجد؛ از ا یسال خالفت مورد اشاره م یدر س
پس از وفات پدرش بر  س یه حسن بن علک یه چند ماھکاند  ردهکح یته تصرکن نیبد

ه کاست  یسال یس ی نندهک لیمکه تکمسند خالفت نشست، جزو خالفت مورد اشاره و بل
 م:ینک ینه را نقل مین زمیاز علما در ا یسخن برخ کنیح شده است. ایث بدان تصریدر حد
اربعه و چند  یور، تنھا دوران خالفت خلفاکسال مذ ی: در س/اض یع یقاض -۱

ه در کعت شد و منظور از آنچه یب س یه با حسن بن علکگنجد  یم یماھ

 خدا سال خالفت پس از وفات رسول ی، س»خالفة ثالثون سنةـال«ث آمده: یحد

خالفة انلبوة «ن شده است: ییر و تبیث، تفسیر احادیه در ساکباشد  یم ص
 .٤»بعدي ثالثون سنة ثم ت�ون ملاك

 س قیر صدکد: خالفت ابوبیگو یم العقيدة الطحاوية، در شرح یالعز حنف یابن اب -۲
د و یانجامم سال به طول یده و ن س دو سال و چند ماه بود؛ خالفت عمر

چھار سال و نه ماه طول  س یرد و خالفت علکدوازده سال خالفت  س عثمان
 .٥شش ماه بر مسند خالفت نشست س د و حسنیشک

است  یثیباشد، حد ین میراشد یاز خلفا یکی س ه حسنکنیل ایر: دلیثکابن  -۳
نه یبه نقل از سف ص رمکنبوت رسول ا یھا ه در مبحث معجزات و نشانهک

                                                           
 ۱۵۵ص ث،یة، خالد الغیات خالفة معاوی)؛ مرو۱/۱۰۵مآثر اإلنافة ( -١
 ) سند آن، حسن است.۲/۷۴۴فضائل الصحابة ( -٢
 ).۲/۵۱۵داود ( ی)؛ سنن اب۳/۷۹۹داود ( یح سنن ابیصح -٣
 ).۱۲/۲۰۱ح مسلم (یبر صح یشرح نوو -٤
 .۵۵، ص ةیشرح الطحاو -٥
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فرموده است:  ص ه آن حضرتکم یا آوردهص خدا رسول ی آزادشدهغالم 

سال خواھد  یخالفت پس از من، س«: یعنی .١»خالفة بعدي ثالثون سنةـال«

 .٢شود یل میمکت س یسال، با خالفت حسن بن عل ی. س»بود
ح جد یصر ی بنا بر فرموده س ید: حسن بن علیگو یم یتمیحجر ھ ابن -۴

عت ی، پس از شھادت پدرش، با بین است؛ ویراشد یاز خلفا یکیبزرگوارش، 
 ی فهیوفه، به مدت شش ماه و چند روز بر مسند خالفت نشست. او، خلکمردم 

را  ص رمکرسول ا ی بود و در واقع صداقت فرموده یعادل یشوایبرحق و پ

: یعنی .٣»خالفة بعدي ثالثون سنةـال«ه فرموده است: کد یتحقق بخش
 ی، شش ماه خالفت حسن بن علی. آر»سال خواھد بود یخالفت پس از من، س«

 .٤باشد یسال خالفت راشده م یمل سکم س
 یه او را در شمار خلفاکاست  س یحسن مجتب ی از اقوال علما درباره ینھا، برخیا

 ی فهی، خلس یه حسن بن علکن باورند یرو اھل سنت، بر ا نیدانند. از ا ین میراشد
امل کسال مورد اشاره در مورد خالفت نبوت  یخالفت او، سه با کبوده است  یبرحق

 .٥شود یم
منسوب به امام  یھا یھا و سخنران از خطبه یه برخکام  آور شده ادیتاب، کن یدر ا

را ھا  تابکاز  یا از اقوال علما در پاره ین راستا برخیست و در ایدرست ن س حسن
قرار  ییھا تابکه در شمار ک یاصفھاناز ابوالفرج ی األغانتاب کام؛ ھمچون  نقل نموده

، یادب یتابکتاب، کن یشند. اک یر میخ صدر اسالم، به تصویاز تار یزشت یمایه سکدارد 
علم،  ی نهیمعتبر در زم یتابکاساس است و اصًال  یو طنزپرداز و ب ییپرداز، غنا افسانه

 یا نگاران، از نام و آوازه خیبان و تاریاز اد یه نزد برخکباشد؛ ھرچند  یخ و فقه نمیتار
علما،  یھا دگاهیتان، اقوال و دیش رویتاب پکبرخوردار شده است. بنده، در  ینسب

، از نگاه اھل یه وکام  ردهکته را روشن کن نیرا آورده و ا یابوالفرج اصفھان ی درباره

                                                           
 )۱۱/۱۳۴ة (یالنھایة والبدا -١
 مرجع سابق. -٢
 )۲/۳۹۷الزندقة (ی أھل البدع والصواعق المحرقة عل -٣
 ).۲/۷۴۸الصحابة (في  دة أھل السنةیعق -٤
 ھمان. -٥
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ر یو غف یاو را ضع یھا ات و گزارشیست و اساسًا علما، روایعلم، ثقه و قابل اعتماد ن
تاب که کام  ردهکثابت  یل علمیدال ی هیسان بنده، بر پا نیاند. بد نان دانستهیقابل اطم

و  یقیاز منابع و مراجع تحق یکیتواند  یچ عنوان نمیبه ھ یابوالفرج اصفھاناألغاين 
خ یتار یینما تاب در زشتکن یه اکخ باشد؛ چرایات و تاریادب ی نهیدر زم یپژوھش

رد. البته کتاب و امثال آن اجتناب کن ید از ایرو با نیداشته و از ا یادیر زیاسالم، تأث
ن یرا ما بر ایست؛ زیز چندان مثبت نیتاب نھج البالغه نکدگاه ما اھل سنت نسبت به ید

اش، آن  ه نگارندهکتاب، از لحاظ سند و متن، خرده گرفت. چراکن یتوان بر ا یه مکم یباور
نسبت داده است.  س ین علیرالمؤمنی، به امیچ سندیم قرن، بدون ھیرا پس از سه و ن

 ام. ردهکالبالغه نقل  نھج ی اھل سنت را درباره یدگاه علماید نیابنابر
 ش صحابه ی البالغه درباره د نسبت به مطالب نھجیدگاه ما، بایه از دکنیخالصه ا

گاه بود. ھمچن ل ید مسایند، باکالبالغه استفاده  خواھد از نھج یه مک یسکن یآ
آمده است، با  ش تاب در مورد صحابهکن یه در اکرا  یو مطالب یام شرعکو اح یاعتقاد

ن یه با اکرا  ید تا مواردینما یابیارز ص رمکتاب خدا و سنت رسول اک یھا داده
ه کنیزد. از ایتاب و سنت، بپرھکات مخالف با کرد و از نیارھا، مطابقت دارد، بپذیمع

 یاش، رضا یو موضوع یقات علمیخواھد در تحق یه مک یپژوھشگرم از نگاه ما، یبگذر
اعتماد و  ییھا تابکن یتواند صرفًا به چن ید، نمیت نمایرا رعا یطرف یب ی خدا و جنبه

 ند.کبسنده 
 یز زندگانیو ن س حسن یھا یژگین صفات و ویتان، مھمتریش رویتاب پکدر 
ته را ثابت و روشن کن نیام تا ا دهیوشکل قرار داده و یه و تحلیش را مورد تجزیاجتماع

ر ینظ یان برجسته و بیشوایو پ یادیق یھا تیاز شخص یکیحق  به س ه حسنکنم ک
آراسته بود  یربان یشوایپ یک یھا یژگیبه صفات و و س حسن !یرود. آر یشمار م به
ز یحش از حوادث و رخدادھا و نیصح کو در یو ینگر ندهیتوان به آ یه از آن جمله مک

 ی اقشار مختلف جامعه و اراده یادت و رھبریق ی ش در عرصهیواال یتوانمند
ن یرد. اکبه انجام رساندن اھداف واال و ارزشمندش اشاره  یاستوارش در راستا

ر صفاتش، یبزرگش به ھمراه سا یاصالح یھا برنامه یل و بررسیھا را ضمن تحل یژگیو
 یگزار تاب و سنت، عبادتکاز  یدانش وزان علم و یل: میاز قب یام؛ صفات ح دادهیتوض

و سخاوتش  یدست ، گشادهیویومت و امور دنکوافرش در ح یاش، زھد و تقوا خاشعانه



 سحسن مجتبی           ٢٤

.. نھاد آن یکو دور و نزد کوچکر و ثروتمند، بزرگ و یفق درمیانض یبدون تبع
متعال، سرشته شده بود.  یخدا یبه رضا یبزرگوار، با بذل و بخشش و سخاوتمند

 ن سروده است:یاش چن ه دربارهکت بزرگوار بوده ین شخصیور شاعر، ھما منظیگو

 خـــــــالل كريـــــــمةـإين لتطربنــــــي ال
 

 تــــــالقطــــــرب الغريــــــب بأوبــــــة و 
 

ـــــو ـــــر ال ـــــديـهيـــــزين ذك  مروءة والن
 

ــــــني الشمـــــــائل هــــــزة ال  ـــــــب  اقـمشتـ
 

 فـــــــإذا رزقــــــت خليـــــــقة حممـــــــودة
 

ـــــــد  ـــــــ فق ـــــــطفاك مقس  م األرزاقـاص
 

 ذااس هـــــذا حظــــــه مــــــال وـفالنـــــ
 

ــــــــ  ــــــــالقم وـعل ــــــــارم األخ  ذاك مك
 

ه کند ک یچنان شادمان م سخاوت و بخشش، مرا آنی  دهیپسند یھا خصلت: «یعنی
 یادآوریشود.  می زانش شادمانیدن عزیمسافر ھنگام بازگشت از سفر غربت و د

آورد.  یھا، مرا ھمچون انسان مشتاق به وجد م ر خصلتیان سایو سخاوت از م یمردانگ
ھا،  یروز ی نندهک میه تقسک ید بدانیشده، با  ، دادهیا دهیپسند یو خو اگر به تو خلق

ھم علم و  یب برخیاز مردم، مال و ثروت است و نص یب برخیده است. نصیتو را برگز
 ».گردد یبشان میده، نصیپسند یھا یز خلق و خویھا ن از آن یدانش و بعض

، حلم و  قرار گرفته یتاب مورد بررسکن یه در اک س یگر صفات حسن مجتبیاز د
 یو ییادت و آقاین به شرح سیآن بزرگوار است. ھمچن یو تواضع و فروتن یبردبار

ان یو ب  ح دادهیرتش، توضیرا از خالل س ییادت و آقایو معنا و مفھوم س  پرداخته
گران و یو غلبه بر د یزیمحض و خونر یرگیاست و چیر یادت، به معنایه سکام  ردهک
ن و ارزشمند، عبارت یاست راستیادت و ریه سکست؛ بلیھا ن وق انسانردن حقکمال یپا

.. ینه و دشمنکیان بردن یگران و از میاز حقوق و اموال د یانت و پاسداریاست از: ص
از  یریقصد جلوگ به س هیبا معاو س یه صلح حسن مجتبکام  ردهکان ین رھگذر بیاز ا

 د.یادت رسانیو س ییرا به اوج آقا یختن خون مسلمانان، ویر
 یاجتماع یه با زندگکقرار دھم  یا گونه نوشتارم را به ی وهیام تا ش دهیوشکبنده 

ان و پردازش چند و چون یدر جامعه، ھمراه شوم و به ب یو حضور و س یحسن مجتب
 یاجتماع یھا تیر فعالیان ساین میبا مفاسد بپردازم. در ا ییارویرو یش برایھا تیفعال

مردم،  یازھایرفع ن یرش برایت چشمگیت؛ از جمله: فعالان شده اسیب س حسن
برخوردش با  ی، چگونگص خدا رسول ی ش به عنوان نوهیرتش نسبت به نسب واالیغ
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و  ییگو ھودهیمردم و اجتناب از ب درمیانش یاخالق ردند، خوشکه به او بد ک یسانک
و  س نسبت به حسن یاسالم ی د سرآمدان جامعهیف و تمجی. در ادامه تعریپرحرف

ھا  یھا، سخنران از گفته ین فرازیام. ھمچن آورده یشان را در مورد ویھا  از گفته یبرخ
شتر مورد یام تا ب از آنھا پرداخته یا را آورده و به شرح پاره س امام حسن یو اندرزھا
ان ین اطرافیز به مھمترین یا رد. مبحث جداگانهیما قرار بگ ینونک ی جامعه ی استفاده

 ام؛ از جمله:  اختصاص داده س یحسن بن عل
ن افراد یتر اردانکن و یتر کریاز ز یکی، ی؛ وس یس بن سعد بن عباده خزرجیـ ق

شان یه با اکبود  یسکن یو نخست س ر حسنکاز فرماندھان لش یکیه کدورانش و بل
 رد.کعت یب

 س طالب یبن اب یارگزاران علکاز  یکی؛ او، س دالله بن عباس بن عبدالمطلبیـ عب
، ید. ویگرد س یاز فرماندھان سپاه حسن بن عل یکیشان، یه پس از شھادت اکبود 

از او  یزشت یمایخ، در معرض دروغ و بھتان قرار گرفته و سیتار یھا تابکاز  یدر برخ
و ن یت راستیام تا شخص رو به شرح حالش پرداخته نیده شده است؛ از ایشکر یبه تصو

 نم.کان یا نمااو ر یقیمواضع حق
از  یکیه کاست  یمھم یھا تیگر شخصیاز د س طالب یـ عبدالله بن جعفر بن اب

 س با عبدالله س رفت. امام حسن یبشمار م س ن مشاوران حسنیتر ھمن و میتر بزرگ
 س یبه حسن مجتب س رد. عبداللهک یزنیمشورت و را س هیدر مورد صلح با معاو

 ق نمود.یار تشوکن یشان را به اید و اینماصلح  س هیه با معاوکرد کشنھاد یپ
اند، مناسب  داشته س یاران حسن بن علین دسته از یه اک یرد مھمیکبا توجه به رو

ار، با روش پژوھش من در کن یارائه دھم و ا ھا نیاز ا یه شرح حال مختصرکدم ید
 نیه معتقدم از اکامًال ھمسو و ھماھنگ است؛ چراک س یرت حسن بن علیموضوع س

 برد. یپ س یدوران حسن بن عل یاساس یھا یژگیاز و یتوان به برخ یق میطر
 ی برنامه یکرده و آن را ک یرا بررس س هیبا معاو س بنده، موضوع صلح امام حسن

 ی طلبانه اصالح ی هین مسأله را از زاویرو ا نیام؛ از ا بزرگ و ارزشمند برشمرده یاصالح
 ین مراحل صلح و رخدادھاین راستا به مھمتریو در ا  نموده یبررس س یحسن بن عل

صلح حسن و  یھا ن عوامل و خاستگاهیتر یان اساسین میام. در ا ھر مرحله پرداخته
ت و یبه رضا س ام؛ از جمله: عالقه و رغبت امام حسن ردهکان یرا ب ب هیمعاو
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و  ختن خون مسلمانانیاز ر یریبه جلوگ یاق وافر ویل و اشتیمتعال؛ م یخواست خدا
 ص خدا ھا و اھداف رسول ز تحقق برنامهیو ن یامت اسالم یپارچگیکحفظ وحدت و 

ه کام  ح دادهیرا توض س ین آن دسته از اقوال و سخنان حسن بن علیھمچن…. و
ق یو فھم عم کدر ی دھنده ه نشانک ید؛ سخنانیصلح گرد یبرقرار ی زهیسبب و انگ

 عت اسالم است.ی، از شریو
ج و یو نتا س هیبا معاو س یط صلح حسن بن علیمبحث، شران یا ی در ادامه

بر  س یه حسن بن علکام  ردهکثابت  یخیل تاریآن را آورده و با دال یدستاوردھا
سپرد  س هینگاران، خالفت را از موضع قوت و قدرت، به معاو خیاز تار یر برخوخالف تص
 .یضعف و ناتوان یو نه از رو

در  مندشاقدامات و مواضع روشن و تواناز خالل  س یوه حسن بن علکش
 ی توان به برنامه ین آنھا میتر ه از مھمکشود  یان مینما یمختلف زندگان یھا عرصه
ه ک یسانکارند یبس !یرد. آرکآن، اشاره  یاش در اجرا یو توانمند یو یاصالح

 یایآنھا در دن یدارند، اما از اجرا یا خوب و سازنده یاصالح یھا ھا و برنامه دگاهید
 مردم، ناتوان ھستند.

 ام؛ از جمله: را برمال نموده یخیتار یھا از دروغ یتاب برخکن یبنده در ا
 یلکش به س هیدر دوران معاو یومت اموکه حکپندارند  ین میاز مورخان چن یبرخ

ل ینجانب، با دالینمود. ا س ین علیرالمؤمنیبه ام ییر اقدام به ناسزاگویو فراگ یعموم
ام  ست را ثابت نموده و روشن نمودهیا سخن ناشاین پندار ی، بطالن ایخیشواھد تار و
ه کاند، نادرست است؛ ھرچند  نه آوردهین زمیخ، در ایتار یھا تابکاز  یه آنچه برخک

ن پندار یا یا گونه عالمانه به یل و نقد و بررسی، بدون دلیبعد یھا از نسل یبرخ
باشد  یخ میار تارکرقابل انیو غ یقطع یھا انیاز جر یکیا یه گوکاند  رفتهینادرست را پذ

زان یو نقد و مطالعه از لحاظ سند و متن ندارد! قطعًا م یعلم یبه بررس یازیو اصًال ن
 یخوب ان است و آنان، بهیوشا نماکاز پژوھشگران  یبرخ ین پندار، برایا ینادرست

 یچ اھانتینه تنھا ھ س هین معاوه در دوراکدھد  ی، نشان میخیه شواھد تارکدانند  یم
دًا یش، شدکو خاندان پا س یعل ،ه در آن دورانکن صورت نگرفته، بلیرالمؤمنیبه ام

ھا و  از برچسب یرو برخ نیاند. از ا ر مسلمانان بودهیو سا س هیمورد احترام معاو
 را و فرزندش س هیمعاو ی سهیبر دس یمبن ،خیتار یھا تابکاز  یبعض یناروا یھا دروغ
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ن مسأله، ھم از لحاظ یه اکام  ردهکشرح داده و ثابت  س ردن حسنکمسموم  یبرا
ن مطالب، سمت و یا یست. بنده، پس از بررسیسند و ھم از لحاظ متن، قابل اثبات ن

رده و به شرح کنه ھمراه یدر مد س یتاب را با اقامت حسن بن علکنگارش  یسو
و مدار  یه امام الفت و وحدت امت اسالمکام  پرداخته یا او در مرحله یع زندگانیوقا
 د. شاعر چه خوب سروده است:یآنان گرد یپارچگیک

ــز ــی عزی ــبت عیس ــک نس ــریم از ی  م
 

 از سه نسـبت حضـرت زھـرا عزیـز 
 

 للعـــالمین ةـنــــور چشــــم رحمــ
 

 یـــــن و آخــــرینـآن امـــام اول 
 

ــ ـــآن ــدـکه ج ــی دمی ــر گیت  ان در پیک
 

 تــــازه آییــــن آفریــدروزگــــار  
 ج

ــــادشـپ ــــ ـــ هـاه و کلب  وان اوـای، ای
 

ــامان او  ــک زره س ــام و ی ــک حس  ی
 

ــــم ــــ ــــادر آن م ـــقـرکز پرگ  ار عش
 

ـــم  ــ ادر آن کاروانـ ـــس  قـاالر عش
 

ــ ـــکی شـآن ی ـــم ــتان ح  رمـع شبس
 

 مـر االمــــیت خیـعـمـافظ جــح 
 

ــا ن ـــت ـــشی ــش پی ـــند آت  نـکار و کی
 

 و نگـین ر تـاجـت پا زد بـر ســپش 
 

ــآ و ـــن دگ ـــوالی ابـر م ـــ  انـرار جھ
 

 انـــــھـرار جـوت بــازوی احــــــق 
 

 وز از حســینـســ  در نــوای زنــدگی
 

 آموز از حسـین ق حریـتـل حــاھ 
 

ــــسی ـــــرت فـ ــــا از امھـرزندھ  اتـ
 

 فا از امھـاتـدق و صــوھر صـــج 
 

ــ ـــزرع تـم ـــسل ـــیم را حاص  ولـل بت
 

 ولـبتـ ـلی کامـ وهـادران را اسـم 
 

ــوخت ــه س ــش آنگون ــاجی دل  بھرمحت
 

 خـتوادر خـود را فرـودی چـبا یھ 
 

ــ ـــن ــی فرمانـوری و ھ ـــم آتش  رشـب
 

 ای شـوھرشـگم رضـایش در رضـ 
 ج

ـــ ـــ روردهـآن ادب پ ـــاـی ص  بر و رض
 

ــــــآسی   راــــس رآنـق  بـاگردان و ل
 

ــــگ ــــب ھای او ز ریهـ ـــــین نـال  ازـی
 

 ازـان نمــشاندی بدامــوھر افـــگ 
 

ــ ــین ـکاش ــل از زم ــد جبری  او برچی
 

 ھمچو شبنم ریخت برعـرش بـرین 
 

ــی آ تهـرشــ ــی  ر پاســتـین حــق زنجی
 

 پاس فرمان جنـاب مصـطفی اسـت 
 

ـــورن ـــه گـ ـــ ــدمیـرد ترب  تش گردی
 

 !خـاک او پاشـیدمی ھا بـر دهــسج 
 

ن یصلح و واپس یپس از برقرار س هیو معاو س یمن، به ارتباط خوب حسن بن عل
 س نیش به حسیا و رھنمودھایاز وصا یامام بزرگوار پرداخته و فرازات آن یح یروزھا

اشاره  یوت و قدرت الھکدر مل س ر حسنکزان تدبر و تفیام و پس از آن به م را آورده
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 ام. ع سخن گفتهیاو در قبرستان بق یسپارکرده و از شھادت و خاک
تر  را روشن ینگر ندهیرھبر از آ یت برخورداریما اھم یبرا س یرت حسن بن علیس

از  س د. حسنیمایرا بپ یکن یا ندهیراه آ یت الھیو عنا کمکسازد تا بتواند با  یم
برخوردار بود و  ییباال ییز قدرت اجرایل و نینسبت به مسا یق و اصالحیعم ینگرش

آنھا از خالل  یبند ل مختلف و درجهیمسا یبند تیاولو یبرا یقیفقه و شناخت دق
و  ییارویرو یز چگونگیھا و دستاوردھا و ن ط، خاستگاهیشرا انات، موانع،کشناخت ام

 ی در پھنه ینش روشنیفقه و ب ن،مایرو برا نیھا داشت. از ا تعامل با انواع چالش
 یا نھاد و برنامه یبه جا یاجتماع یھا بین شناخت مصالح و آسیاختالف و ھمچن
ھا و  با چالش برخورد یو چگونگ ینید یھا م و برنامهیمفاھ ی روشن در عرصه

ارداران کن یما قرار داد. بنابرا ینفس، فرارو یھا بر ھواھا و خواسته یرگیالت و چکمش
 یاسالم یھا مختلف، جنبش یفعال، مؤسسات و نھادھا یھا ن، احزاب و گروهانامسلم

رت یس یو بررس یازمند بازنگریشدت ن جھان اسالم، به یھا ھا و انجمن تیو تمام جمع
 درمیانموجود  یھا افکاز آن، ش یھستند تا بتوانند با الگوبردار س یحسن بن عل
، یاسالم یاھداف واال یبا ھم در راستا یش از ھر زمانیان بردارند و بیخود را از م

نند تا جان و مال و توان ک یرینابجا جلوگ یھا یریھماھنگ و ھمسو شوند و از درگ
 یاز خلفا یکی س ه حسنکنیپارچه گردد. خالصه ایکر حق، متحد و یامت، در مس

رتش رھنمون شده و یاز س یما را به الگوبردار ص رمکه رسول اکن است یراشد

اِشِديَن الَمهديَ� ِمْن َ�ْعِدي«فرموده است:  ُلََفاِء الرَّ
ْ
: یعنی .١»َعلَيُ�م �ُِسنَّيِت و ُسنَِّة اخل

 .»دیریپس از من را بر خود الزم بگ ی افتهی تین و ھدایراشد یسنت من و سنت خلفا«
رت امام یموجود در مورد شناخت س ییاز ضعف و نارسا یچه بسا ھر پژوھشگر

مبود فقه و که از نقص و کشود؛ ھمچنان یزده م امت شگفت ی در حافظه س حسن
زش و یگردد. خ یدر فرھنگ ما، مات و مبھوت م س یحسن مجتب یاصالح ی برنامه

 یچ امتین راستا ھیت آن امت است. در ایاز عوامل موفق یکی، یھر امت یاپوکت
اش را در خدمت  د گذشتهیرو با نیتفاوت باشد و از ا یاش ب تواند نسبت به گذشته ینم

ش ینونک یھا تیگذشته و موفق یھا ھا و عبرت زمان حالش درآورد و بر اساس آموزه
را در  یادیز یھا شد و تجربهبا یامت م ی خ، حافظهید. تارینما یزیر نده برنامهیآ یبرا

                                                           
 ح است.یصحت، حسن ین روای)؛ ا۵/۴۴( ی)؛ سنن ترمذ۴/۲۰۱داود ( یسنن اب -١
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 یمبھم زندگان یان و حتینما یردھایکادآور رویخ، یتار یداده است؛ به عبارت یخود جا
ه در کاست  ییه و اساس نمادھایباشد و پا یش میادگارھایھا و  ارزش ی ز خزانهیامت و ن

امت را  ی و ارزشمند از گذشته یادماندنیبه  ییمایدا گشته و سیان و ھویگذر زمان، نما
 ین خلفایو ھمچن ص خدا ده است. رسولیشکر یخ به تصویتار ی شهیھم یبرا

ه کاند  ادگار گذاشتهیاز خود به  یمیخ ارزشمند و عظیرت و تارین، چنان سیراشد
درخشان  یخیز از تارین امت نیباشد؛ ا ید و آموزنده میق آن، مفیق و دقیشناخت عم

دارد؛ از  یریناپذ وصف یھا و اقوام، برتر ر ملتیساخ یه به مراتب بر تارکبرخوردار است 
ات آموزنده و کھا و ن م و درسییمال استفاده را بنماک ،خ درخشانین تارید از ایرو با نیا

ح قرار یصح یزندگان یک یم و آن را مبنایدرآور، درست را از آن یھا وهید و شیمف
 یی، دورنمایخیتار یھا و آموزه ینبو یقرآن، رھنمودھا یھا م و با الھام از داستانیدھ

م یمسلمانان قرار دھ یامت، فرارو ینونک یھا تیجانبه و متناسب با واقع روشن، ھمه
ته کن نید و ایفا نمایت مردم ایو ھدا یگر روشن ی تا نقش سرآمد و مؤثرش را در عرصه

ام اسالم، جاودانه و یه پکند کان ینما یامت اسالم ی ندهیش در آیش از پیرا ب
الت خود تا درازمدت کھا و مش یاستکه از بابت کش از آنید پیاست. ما، با یشگیھم
دگان یش را با دیخو یھا تیل و واقعیم، مسایمواجه شو یجد یھا م و با چالشییبگر

 م.یینما یباز بررس
 س ین حسن مجتبیرالمؤمنیت امیام، ابعاد گوناگون شخص ه توانستهکبنده تا آنجا 

ن امت یخ ایاز تار یدرخشان ی آن بزرگوار، صفحه یه زندگانکچرا ؛نموده امرا روشن 
ش، رھنمودھا، یخو یه مردم در زندگکاست  یانیشوایاز پ یکیز یاست و خوِد او ن

از  س یرت حسن بن علیدھند. س یعمل قرار م کشان را مالیھا ردهکھا و  گفته
به ھمراه فھم و  یه عاطفه و احساس درست اسالمکاست  یمانین مصادر ایتر یقو

رت یاز س یریگ م با بھرهیتوان ین میآورد. بنابرا ین را به ارمغان میح از دیشناخت صح
مصالح و  کن دریدر فرھنگ اختالف و ھمچن ینش درستیبه ب س یحسن مجتب

برخورد با  یو چگونگ ینید یھا م و برنامهیمفاھ ی در عرصه یاجتماع یھا بیآس
م و چگونه یابیدست  ینفسان یھا بر ھواھا و خواسته یرگیالت و چکھا و مش چالش

را  ص خدا و اقتدا به رسول ینبو یقرآن و رھنمودھا یھا ستن بر اساس آموزهیز
ق و یعم یما در راه خدا، با شناخت یھا ھا و گام تکسان تمام حر نیم تا بدیاموزیب

زش امت در یو خات یآن در ح یو اثرگذار ص رمکامبر ایبرخاسته از اقوال و افعال پ
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 ی نهیام تا پژوھش من، در زم دهیوشکرو  نیاش باشد. از ا نقش سازنده یفایجھت ا
ندارد.  یمبودکچ نقص و یارم، ھکه کنم ک یاه باشد؛ البته ادعا نمببدور از اشت ،رتیس

ن عمل را انجام ید اجر و پاداش او، ایمتعال و به ام یخدا یبه ھر حال من تنھا به رضا
متعال  یان رساندم. از خداین پژوھش را به پایه اکاو بود  یاریق و یتوف دادم و به

 د و سودمند بگرداند.یھمگان مف یرد و آن را براین اثر را بپذیه اکخواھم  یم
صفر  ۲۱خ یرا در تار ش نیراشد یخلفا یع زندگانیوقا یل و بررسیتحل ی مجموعه

ن را از یان رساندم و ایبه پا ۲۱:۴۵در ساعت  یالدیم ۱۱/۴/۲۰۰۴.ق برابر با  ھ۱۴۲۵
ار و پژوھش کن یه در اکدوارم یدانم و ام یخدا بر خودم م یشگیلطف و مرحمت ھم

قان، یامبران، صدیبا پ یما را به ھمراھ ی د و ھمهیت فرمایت عنایت و قبولکارزشمند، بر
 د:یفرما یمتعال، م یبدارد. خدا یشھدا و صالحان، گرام

ا﴿ ُ ٱ َتحِ َ�فۡ  مَّ ۖ  ِسَك ُممۡ  فََ�  ةٖ رَّۡ�َ  ِمن لِلنَّاِس  �َّ  مِنۢ  ۥَ�ُ  ِسَل ُمرۡ  فََ�  ِسۡك ُ�مۡ  َوَما لََها
ِۦۚ َ�عۡ   .]۲[فاطر:  ﴾٢ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ َوُهوَ  ِده
تواند (آن را ببندد  ینم یسکد، یمردم بگشا یرا برا یخداوند، (دِر خزائن) ھر رحمت«

د، ینما یریه باز دارد و از آن جلوگکرا  یزیخداوند، ھر چند و ک یریو) از آن جلوگ
 یارکچ یم است (و در ھکیتواند آن را رھا و روان سازد و او توانا و ح یجز او نم یسک

 .»دھد) یت انجام نممکرا بدون ح یارکچ یماند و ھ ینم در
ش ین را پیراشد یرت خلفایس ی ، مجموعهیتاب به خوانندگان گرامکن یم ایبا تقد

از من سر نزده  یچ اشتباھین مجموعه، ھیه در اکنھم و ادعا ھم ندارم  یشان میرو
 ن سروده است:یه چنکنم ک یرار مکشاعر را ت ی است؛ لذا گفته

ــــلا مــــن خطــــإ وـمــــا هبــــو  مــــن خل
 

ـــــ  ـــــالحه ل ـــــت يف إص ــــــأذن  لـمن فع
 

 اإلنصـــــافرط العلـــــم وـلكـــــن بشـــــ
 

 مل األوصـــــافـذا مـــــن أجـــــفـــــذا و 
 

ـــــــــلو ـــــــــدي سب ـــــــــالم اهللا هيـ  الس
 

ــــــــسبـ  ــــــــه بحـب  له إعتصـــــــاميـحان
 

س بخواھد، اشتباھات و نواقص آن را که ھر کندارد  یرادیاز لحاظ من ا: «یعنی
را علم و یعلم و انصاف انجام دھد. ز یار را از روکن یاه ک یند؛ البته به شرطکاصالح 

درست، رھنمون  یھا و منزه، به راه کپا یھا ھستند. خدا یژگین ویباتریانصاف، از ز
 ».ام ، چنگ زدهیم الھکسمان محیرو من، به ر نیگردد؛ از ا یم
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ارم، بر من منت نھاده و به من که ھمواره و در تمام مراحل کخدا را سپاسگزارم 
خداوند، از او  یو واال یکنموده است. بنده، با توسل به اسما و صفات ن یانیلطف شا

 ی نهیرت خلفا را مخلصانه بگرداند و زمیع سن پژوھش در موضویه انجام اکخواھم  یم
 ینجانب در قبال ھر حرفید و به این اثر خجسته فراھم نمایبندگانش را از ا یبر بھره

م یھا یکین یند و آن را در ترازوکت یام، اجر و پاداش عنا ن موضوع نگاشتهیه در اک
ارزشمند، با تمام ن پژوھش یه در انجام اکام را  یقرار دھد و تمام برادران گرام

دارم ن انتظار ید. ھمچنیمند نما ه گذاشتند، از اجر و پاداش وافرش بھرهیوجودشان ما
دوار به رحمت پروردگارش را در یازمند و امین ی ن بندهیا ،یه خوانندگان گرامک

 اد نبرند.یخود از  یدعاھا

وۡ  َرّبِ ﴿
َ
نۡ  ِ�ٓ زِعۡ أ

َ
شۡ  أ

َ
�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ َمتََك نِعۡ  ُكرَ أ

َ
َّ  َت َعمۡ � َ�َ  ٰ يَّ  َوَ�َ نۡ  َ�ِٰ�َ

َ
�ۡ  َوأ

َ
 اَ�ٰلِحٗ  َمَل أ

دۡ  َضٮٰهُ تَرۡ 
َ
ٰلِِح�َ ٱ ِعَبادِكَ  ِ�  تَِك بِرَۡ�َ  ِ� ِخلۡ َوأ  .]۱۹[النمل:  ﴾ل�َّ

ه به من و پدر و کباشم  ییھا گزار نعمت وسته سپاسیه پکن کپروردگارا! چنان « 
 یھا راض ه تو، از آنکانجام دھم  یکین یارھاکقم ده تا یو توف یداشت یمادرم ارزان

 .»نات بگردا ستهیو شا یکبندگان ن ی و مرا در پرتو مرحمت خود، از زمره یباش
شهد أن بحمدك أآله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم و سيدنا حممد وعىل اهللاّ عىل صىلو

 كأتوب إليال إله إال أنت أستغفرك و





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 از والدت تا خالفت  س حسن بن علی

 
 باشد: این فصل دربرگیرنده چھار مبحث می

 .س حسن ی ه، لقب و خانوادهینکاسم، نسب،  -۱
 .سی زھراء، مادر حسن بن عل ی فاطمه -۲
 .ص خدا گاه و منزلت حسنس نزد رسولیجا -۳
 .ش نیراشد یدر دوران خلفا یحسن بن عل -۴

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبحث اول
 س حسن ی ه، لقب و خانوادهینکاسم، نسب، 

 سحسن ی هینکاسم، نسب و 
طالب بن عبدالمطلب بن ھاشم بن عبد مناف  یبن اب یاو، ابومحمد حسن بن عل

و  ،ایاو در دن یو گل خوشبو ص الله رسول ی و نوه .١دیشھ یمدن یشیقر یھاشم
و پدرش،  ص الله سرور جوانان بھشت است؛ مادرش، فاطمه بنت رسولد و یس
ن یو پنجم ل جهین خدیالمؤمن ام ی نوه س اند. حسن بوده س ین علیرالمؤمنیام

 راشد است. ی فهیخل

 و لقبش یو ی، نامگذارس الد حسنیم
در  یا آمد و به قولیبه دن یدر رمضان سال سوم ھجر س حسن ،حیبنا بر قول صح

ث بن یه پس از آن زاده شده است. لکاند  ھم گفته یاست. برخ  ا آمدهیماه شعبان به دن
و  یرا در رمضان سال سوم ھجر س ی، حسن بن عللد: فاطمه یگو یسعد م

احمد بن عبدالله  .٢ا آوردیبه دن یرا در شعبان سال چھارم ھجر س ین بن علیحس
به  یماه رمضان سال سوم ھجر ی مهیدر ن س د: حسنیگو یم یم برقیبن عبدالرح

 .٤خ دانسته استین تاریرا در ھم س والدت حسن ،ز در طبقاتشیابن سعد ن .٣ا آمدیدن
ا آمد، نامش را حرب یبه دن س ه حسنک ید: زمانیگو یم س طالب یبن اب یعل

                                                           
 ).۳/۲۴۶ر أعالم النبالء (یس -١
 .۷۱ة صی)؛ الدوحة النبو۱/۲۳ش (ینسب قر -٢
 .۶۹، صیة الطاھرة از دوالبیالذر -٣
 ).۱/۲۲۶طبقات ( -٤
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د؛ نامش یفرزندم را به من نشان دھ«ف آورد و فرمود: یتشر ص رمکگذاشتم؛ رسول ا
 نیه حسک یزمان». ه او حسن استکنه، بل«م: حرب. فرمود: یگفت» د؟یا گذاشتهرا چه 

ف آورد و فرمود: یتشر ص رمکا آمد، نامش را حرب گذاشتم؛ رسول ایبه دن س
نه، «م: حرب. فرمود: یگفت» د؟یا د؛ نامش را چه گذاشتهیفرزندم را به من نشان دھ«
ا آمد، نامش را حرب گذاشتم؛ رسول یه فرزند سوم به دنک یزمان». ن استیه او حسکبل
د؛ نامش را چه یفرزندم را به من نشان دھ«ف آورد و فرمود: یتشر ص رمکا

من آنھا «و سپس افزود: » ه او محّسن استکنه، بل«م: حرب. فرمود: یگفت» د؟یا گذاشته
 .١»ر و مشّبر بودیه نامشان، شبر، شبکردم ک ینامگذار ÷ را ھمانند فرزندان ھارون

عرض  یبرا ،شادمان گشت و مردم یلیده خیرس ن مولود نویبه قدوم ا ص الله رسول
 کیودکه با تولد ھر کعادت داشتند  س رفتند. سلف صالح ی، نزد پدر و مادرش میکتبر
ن ینوزاد را بد تولد  / یرفتند. حسن بصر یاش م نزد خانواده یکعرض تبر یبرا

ه و موهوب وـبورك لك يف ال«گفت:  یم یکب تبریترت بلغ شكرت الواهب، ورزقت برّ

ر خدا را کو خجسته باشد و ش که به تو داده شده، مبارک یفرزند: «یعنی. »أشده
 ».مال برسدکو فرزندت به رشد و  یآور یجا به

 نوزاد یام و آداب نامگذارکاح
از  ب نیحسن و حس یھنگام نامگذار ص رمکه رسول اکم ینک یمالحظه م

را در خود  یزیه معنا و مفھوم جنگ و خونرک ییھا ا از نامیت و یجاھل ی دوره یھا نام
م خوب و یو مفاھ یه معانکرد کانتخاب  یکین یھا آنھا نام یفرمود و برا یداشت، دور

 .٢دارد یارزشمند

إن اب� «نھاده و فرموده است:  س اش حسن د را بر نوهیلقب س ص رمکرسول ا
د و ین فرزندم، سیا«: یعنی .٣»مسلم�ـب� فئت� من اللعل اهللا أن يصلح به هذا سيد و

. از »آقاست و خداوند، او را سبب صلح و سازش دو گروه از مسلمانان قرار خواھد داد
 یھا د نامیه باکنیم و آن، ایبر یم یار مھم پیبس ی تهکن یکبه  ص الله رھنمود رسول

                                                           
 ح است.یث، صحی)؛ سند حد۱۵/۴۱۰حبان ( ح ابنی)؛ صح۱/۹۸،۱۱۸مسند احمد ( -١
 .۱۶، صیردکتخان ی، فیاسیو دوره الس یالحسن بن عل -٢
 ).۲/۳۰۶( یبخار -٣
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 ی ھمه یبرا یواقع رھنمودن در یم. اینکفرزندانمان انتخاب  یبرا ییبایخوب و ز
فرزندانشان در قالب  یخوب از لحاظ تلفظ و معنا برا یپدران و مادران است تا اسم

ه تلفظ آن اسم، بر زبان آسان باشد و ک یا ند؛ به گونهیانتخاب نما یعت و زبان عربیشر
م کعت، حیه شرکباشد  یزیدر خود داشته و بدور از ھر آن چ یمعنا و مفھوم خوب

گاھین منظور بایا یراھت آن را داده است. براکا یحرمت  مشورت  ید از شخص آ
از  یکیرا یرد. زیده صورت گیفرزند از ھر لحاظ خوب و پسند یگرفت تا انتخاب اسم برا

 یش اسم خوبید و برایانتخاب نما یکیاو مادر ن یبرا ،ه پدرشکن است یحقوق فرزند، ا
 به ارث بگذارد. یو یبرا ییویکت نیند و ادب و تربیبرگز

 اند: ز دانستهیفرزندان مستحب و جا یر را در نامگذاریت موارد زیعلما، رعا
عبدالله و عبدالرحمن. رسول  یھا فرزندان به نام یمستحب بودن نامگذار -۱

: یعنی .١»اهللا: عبدا� و عبدالرمحن إن أحب أسمائ�م إىل«فرموده است:  صرمکا
 .»متعال، عبدالله و عبدالرحمن است یشما در نزد خدا یھا ن نامیتر محبوب«

م یرکمتعال در قرآن  یاست و خدا یت و بندگین دو اسم، مشتمل بر صفات عبودیا
م لفظ عبد یرکدر قرآن  یرا آورده است. به عبارت ھا ن اسمیا ،یب اضافکیبه صورت تر

 ت:الله و الرحمن آمده اس یعنیخداوند  یویکنار دو اسم نکدر 
 جن: ی سوره ۱۹ ی هیآ

نَّهُ ﴿
َ
ا قَاَم َ�بۡ  ۥَو� ِ ٱ دُ لَمَّ ْ  ُعوهُ يَدۡ  �َّ  .]۱۹[الجن:  ﴾١٩ِ�َٗدا َعلَۡيهِ  يَُ�ونُونَ  َ�ُدوا

 فرقان: ی سوره ۶۳ ی هیو آ

 ]۶۳[الفرقان:  ﴾لرَّ�ٱ وَِعَبادُ ﴿
 ی سوره ۱۱۰ ی هیالله و الرحمن را در آ یعنیش یکدو نام ن ،متعال ین خدایھمچن

 اسراء با ھم آورده و فرموده است:

ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿ َ ٱ ُعوا وِ  �َّ
َ
ْ دۡ ٱ أ يّٗ  َ�َٰنۖ لرَّحۡ ٱ ُعوا

َ
ا ا� ْ تَدۡ  مَّ  ٱ فَلَهُ  ُعوا

َ
ٓ سۡ ۡ� [اإلسراء:  ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ َما

۱۱۰[ 
دام (از کد؛ خدا را به ھر یبطلب کمکا رحمان، به یا) الله و ی یبگو: (خدا را) با (ندا«

 .»وستیکن یھا نام یندارد و خداوند،) دارا ید، (مانعیبخوانه) ک یحسن یاسما

                                                           
 ۲۱۳۲ ی ث شمارهیمسلم، حد -١



 ٣٧ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

ز یصد نفر از صحابه نیش را عبدالله نھاد. نام حدود سینام پسرعمو ص رسول خدا
ا آمد، ینه به دنیه از مھاجران بعد از ھجرت به مدک ین فرزندیاست و اول  عبدالله بوده

 .١ه نامش را عبدالله گذاشتندکر بود یفرزند زب
 ھا ن انسانی، برتریامبران الھیه پکامبران بر فرزندان؛ چرایپ یھا گذاشتن نام -۲

ن رفتارھا بوده است و نھادن یترکو رفتارشان، پا ھا ن اخالقیھستند و اخالقشان، بھتر
فتد. یشان بیکن یھا یژگیاد آنھا و ویه انسان به کشود  یباعث م ،نام آنھا بر فرزندان

نام  ص رمکاند. رسول ا ردهکامبران اجماع یرزندان به نام پف یعلما بر جواز نامگذار
امبر یامبران، نام پیپ یھا ان نامین اسم، از میم نھاد. بھتریاز پسرانش را ابراھ یکی

 .٢است ص یبزرگوار اسالم محمد مصطف
ن یر صلحا. در ایا سایو  ص الله از اصحاب رسول یکیفرزندان به نام  ینامگذار -۳
بدر را بر فرزندانش  یه نام نه تن از شھداکرا الگو قرار داد  س ر بن عوامیزبتوان  یباره م

 ده و خالد.ینھاد و آنھا عبارتند از: عبدالله، منذر، عروه، حمزه، جعفر، مصعب، عب
ط و ید شراین باره بایاو؛ در ا یواقع یھا یژگیاز و یکیفرزند بر اساس  ینامگذار -۴

توان  یم ،وجود داشته باشد یدر شخص یشرع یاگر صفترد. لذا کت یرا رعا یآداب خاص
د ھم از لحاظ ساختار و یبا ین نامیرد. البته چنک یرا بر اساس آن صفت، نامگذار یو

توان  ین چارچوب نمیده باشد. لذا در ای، خوب و پسندیو ھم از لحاظ شرع یزبان یمعنا
ن اساس یه بر اک ید اسمیه باکور مطابقت ندارد؛ بلکه با شرط مذکرد کانتخاب  یاسم

باشد.  یداشته باشد و ھم درست و شرع ینیو راست یواقع ی زهیشود، ھم انگ یانتخاب م
 ثابت شده است. ص خدا رد رسولکن مسأله از عملیچنانچه ا

 ر حرام است:یز یھا از صورت یکفرزند به ھر  ینامگذار ،یل شرعیبر اساس دال
عبد و  یب اضافکیه به صورت ترک یه ھر اسمکن اتفاق نظر دارند یـ مسلمانان بر ا۱
ب از کمر یسکه نام کست یز نیگر جایمخلوق باشد، حرام است. به عبارت د یکنام 
ن و ی، عبدالحسیعبد و نام مخلوق باشد؛ ھمچون نام عبدالرسول، عبدالنب ی واژه

 ییام واالمق یھا و بندگان خدا، ھرچند دارا دهیه تمام آفرکچرا .٣ر و امثال آنیعبداالم

                                                           
 .۳۳د، صیر عبدالله ابوزکب ی ة المولود، نوشتهیتسم -١
 .۳۶و  ۳۵د، صیر عبدالله ابوزکب ی ة المولود، نوشتهیتسم -٢
 ناروا است. (مترجم). یھا ز جزو نامین ... رداد، محمدبخش ویل: پیاز قب ییھا نام -٣



 سحسن مجتبی           ٣٨

چ و ی، ھیند و در برابر عظمت و جبروت الھیازمند خدایباشند، باز ھم مخلوق و ن
رو انتخاب  نیباشد؛ از ا یم یمتعال، سزاوار عبادت و بندگ یزند و تنھا خدایناچ
 ست.یز نیدھد، جا یرا به مخلوق نسبت م یه بندگک ییھا نام

بند و یپا افران است. مسلماِن که مخصوص ک یا گانهیو ب یرعربیغ یھا انتخاب نام -۲
 یدور ییھا ن اسمینان خاطر دارد، از انتخاب چنینش، اطمیه نسبت به دک یمسلمان

ن فتنه، یرود. اما متأسفانه امروزه، ا ینم ییھا ن اسمیچ عنوان سراغ چنیند و به ھک یم
ب و یعج یھا نام، یاسالم یھا ه عموم مردم، بدون توجه به ارزشکر شده یچنان فراگ آن
ر یھا و سا ییایکھا و آمر ییه برگرفته از فرھنگ اروپاکگذارند  یبر فرزندانشان م یبیغر
ه در کاست  یسانکست و خفت کمان و شیضعف ا ی ، نشانهین عملیباشد. چن یفار مک

 یافران در نامگذارکد از یاست: تقل یاند. گفتن م فرود آوردهیفار، سر تسلکبرابر فرھنگ 
 .١است یباشد، باز ھم گناه بزرگ یعقل مکا یھوا و ھوس و  ی، اگر صرفًا از رواوالد

 سدر گوش حسن ص خدا اذان گفتن رسول
به  .٢، اذان گفتیدر گوش و ص رمکا آمد، رسول ایبه دن س ه حسنک یزمان

 ر است:یار، به شرح زکن یمت اک، حیدھلو ی گفته
 اسالم است. یھا ر و نشانهیاز شعا یکیاذان،  -۱
 باشد. یمھم و رسا م یا ه رسانهکاعالم و بل یکاذان،  -۲
ن بانگ، ھمواره در یه اکشود  یاز آن جھت در گوش نوزاد، اذان گفته م -۳

 انداز باشد. نیگوشش طن
طان، تالش یه شکشود و از آنجا  یطان میردن شکاذان گفتن، باعث فرار -۴

ش نوزاد اذان ازارد، لذا در گویند تا نوزاد را از ھمان آغاز تولدش، بک یم
فرموده است:  ص رمکشود. رسول ا یکنزد یطان، نتواند به ویدھند تا ش یم

إال الشيطان يمسه فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه ما من مولود يودل إال و«

                                                           
 یرده است؛ براکن باره بحث یدر ا یخوب ة المولود، بهیتاب تسمکدر  دیر بن عبدالله ابوزکخ بیش -١

 .۴۷د، صیر بن عبدالله ابوزکب ی ة المولود، نوشتهی: تسمکن منظور، ر.یا
به نام  یانش، شخصیراو درمیانف است و یت، ضعین روای)؛ سند ا۵۱۰۵( ی داود، شماره یسنن اب -٢

اش گفته:  ، دربارهیف دانسته و بخارین، او را ضعیمع ه ابنکدالله وجود دارد یعاصم بن عب
 دارد. یستیث ناشایاحاد



 ٣٩ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

ند و از ک یت میطان، او را اذید، شیآ یا میه به دنک یھر نوزاد«: یعنی .١»مر�م و ابنها

ن ی. ھمچن»م و پسرشید جز مرینما یغ زدن میبه جن بابت، نوزاد، شروع یا

 هل رضاط حىتإذا نودي للصالة أدبر الشيطان و«فرموده است:  ص خدا رسول
طان فرار یشود، ش ینماز اذان داده م یه براک یھنگام«: یعنی .٢»ال�سمع اتلأذين

 .»شود یرون میه از عقب او، ھوا بک یاذان را نشنود، در حال یند تا صداک یم
 ن گفته است:یمت اذان دادن در گوش نوزاد، اضافه بر اکان حیدر ب /م یق ابن
 یلمات و جمالتکه از ھمان ابتدا، کدھند  یاز آن جھت، در گوش نوزاد اذان م -۵

 ییایبرکان عظمت و یه مشتمل بر بکانداز شود  نیدر گوش انسان، طن
را بر  ھا د آنیباورود به اسالم،  یه براکباشد  یجمالت یز حاویپروردگار و ن
ن شعار اسالم یتلق یب اذان گفتن در گوش نوزاد، به معناین ترتیزبان آورد. بد

ا یه ھنگام رحلتش از دنکطور  است؛ ھمانی، از ھمان آغاز ورودش به دنیبه و
 نند.ک ین مید را تلقیتوح ی لمهکز به او ین

او اثر رسد و بر  یه اثر اذان گفتن، به قلب و دل نوزاد مکست ین کیش -۶
 ه:کنیدارد و آن، ا یگرید ی دهیفا ،ن نباشد، حداقلیگذارد و اگر چن یم

ه کشود؛ ھرچند  ینم یکند و به نوزاد نزدک یدن اذان، فرار میطان، با شنیش -۷
شه با انسان ھمراه شود و از یھم ین متولد شدن نوزاد است تا برایمکدر  یو

از ھمان آغاز والدتش  یبا ھر انسان !یازارد. آریھمان آغاز تولدش، او را ب
طانش یشود؛ اما چنانچه در گوش نوزاد، اذان گفته شود، ش یھمراه م یطانیش

 گردد. یف میضع
ه دعوت دادن و فراخواندن کن است یگر اذان دادن در گوش نوزاد، ایمت دکح -۸

طان، یش ی ن اسالم، بر فراخوان و وسوسهیخدا و عبادت الله و د یاو به سو
اش را بر اساس آن  ه بندهک یالھ کب فطرت پاین ترتیگردد تا بدمقدم 

سان از سنت و  نیبد .٣طان، ھمچنان مقدم بماندیش ی سرشته، بر وسوسه

                                                           
 .۴۵۴۸ ی ث شمارهی، حدیت بخاریروا -١
 .۶۰۸ ی ث شمارهی، حدیت بخاریروا -٢
به  ۵۴م، صیق د به نقل از تحفة المولود از ابنیمحمد سو ی ة للطفل، نوشتهیة النبویمنھج الترب -٣

 .یق: فواز احمد زمزلیتحق
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ه اذان دادن در گوش راست نوزاد و کم یآموز یم ص رمکرھنمود رسول ا
ه به گوش ک یزین چیاقامه گفتن در گوش چپش مستحب است تا نخست

ن یالله، مھمتر یگانگید و اقرار به یه پس از توحکرسد، دعوت باشد  ینوزاد م
 ن اسالم است.کر

 ام نوزادکدن خرما و امثال آن به یمال
آنھا  یشان، برایآوردند و ا یم ص خدا نوزادان را نزد رسول«د: یگو یم ل شهیعا

 یبرا ص خدا د رسولیبدون ترد .١»دیمال یامشان خرما مکرد و به ک یر میخ یدعا
ده است. نوازش یامش خرما مالکرده، او را نوازش نموده و به کر یخ یدعا س حسن

امش، پس از کا ھمانند آن، به یدن خرما ین مالیاو و ھمچن یر برایخ ینوزاد و دعا
ار را مسلمان صالح و کن یه اکرد و بھتر است یگ یصورت م ،گفتن اذان در گوشش

ه کند کدا یپ یمشابھت و ھمانند ش صحابهرد کانجام دھد تا با عمل یا ستهیشا
ند و خرما به کر یخ یشان دعایبردند تا برا یم ص خدا نوزادانشان را نزد رسول

ن، به یریش یزیتوان چ یه خرما وجود نداشته باشد، مک یامشان بمالد. البته در صورتک
 ؛ از جمله: دارد یادیز یھا متکار، حکن ید. ایمال کودکام ک

 است. کودکاز یمورد ن یھا نیتامیتمام و یر مادر، حاویخرما ھمانند ش -۱
ه کو بل یکامش تحرکدن خرما به یف است و با مالی، ضعکودک ییچشا سح -۲

سان نوزاد، بھتر  نید و بدینما یم یکشود و دھان و زبانش را تحر یت میتقو
 رد.یر بگیدن شکیم یتواند پستان مادرش را برا یم

گونه  چیدن خرما، ھیرو مال نیند؛ از اک یجذب مزود  یلیرا خ یمعده، مواد قند -۳
 .٢ندک یجاد نمینوزاد ا یبرا یوعَد ل مِ کمش

) کودکه یتحت عنوان (توجه اسالم به تغذ یا تر فاروق مساھل در مقالهکد
 کیاز معجزات پزش یکیام نوزاد، کن به یریز شیا ھر چیدن خرما یمال«سد: ینو یم
ن یشف راز اک یچھارده قرن از آن زمان را در پت، یه بشرکاست  ص رمکا امبریپ

ن عامل مرگ یه مھمترکان، مشخص شده است کپزش یبرا کنینموده و ا یعمل سپر
 رخواران، دو مورد است:یژه نوزادان و شیان و بوکودکر تمام یو م

                                                           
 .۲۸۶ی ث شمارهیح مسلم، حدیصح -١
 .۶۸ال المسلمة، صیة األجیموسوعة ترب -٢
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 ا فقر قند خون.یمبود ک
 .١رندیگ یسرد قرار م یه در فضاک ین آمدن درجه حرارت بدن ھنگامییپا

 برایش ص و عقیقه کردن رسول خدا س سر حسن یدن مویتراش
ن را یسر حسن و حس یمو ل فاطمه  د:یگو یجعفر بن محمد به نقل از پدرش م

 وزن آن، نقره ی رد و به اندازهکد و سپس موھا را وزن ین روز والدتشان، تراشیدر ھفتم
 .٣باشد یح میصحت شده، ین باب روایه در اک یثیطرق احاد ی مجموعه .٢صدقه داد

ه کن است یصدقه دادن نقره، ا بسب«د: یگو یث مین حدیدر شرح ا / یدھلو
 ین، نعمتیت شده و ایطفول ی را پشت سر نھاده و وارد مرحله ینی، دوران جنکودک

ه احساس ک، ھمان است یرگزارکن شیآورد و بھتر یرش را بجاکد شیه باکاست 
انفاق مشخص  ین مورد، نقره برایرا در ااما چ». گردد یشود عوض نعمت، ادا م یم

شد، صدقه دادن طال از  ین نقره میگزیرا اگر طال، جاید گفت: زیشده است؟ در پاسخ با
سر  یشد، با توجه به وزن مو ین مییعتز نقره ر ایغ یزیساخته نبود و اگر چ یسکھر 

 .٤نداشت ینوزاد، چندان ارزش
 س نیحس یقوچ و برا یک س حسن یبرا ص خدا رسول«د: یگو یم س عباس ابن

 .٥»ردکقه یقوچ عق یکز ین
ابورافع  .٦»ردکقه یدام دو قوچ عقکھر  یبرا«آمده است:  یگریت دیدر روا

قه یاو دو قوچ عق یخواست برا یا آمد، مادرش، میبه دن س ه حسنک یزمان«د: یگو یم
سرش را  یه موک؛ بلینکقه یش عقیست برایفرمود: (الزم ن ص خدا ند، اما رسولک

ز متولد شد، ین س نیه حسک ین). زمانکوزن آن، نقره صدقه  ی بتراش و به اندازه
ردن کقه یاز آن جھت فاطمه را از عق ص خدا رسول .٧»ردکار را کن یمادرش، ھم

                                                           
 ۶۴ة، صیة النبویمنھج الترب -١
 ت، مرسل است.ین روای)؛ سند ا۱/۲۳۱طبقات ( -٢
 .۷۲ال، صیة األجیموسوعة ترب -٣
 ).۲/۳۸۵حجة الله البالغة ( -٤
 ف.یبا سند ضع ۲۸۴۱ی ث شمارهیداود، حد یسنن اب -٥
 ح.یة، با سند صحیعق عن الجاریم ک)، باب ۷/۱۶۶( یسنن نسائ -٦
 ف.ی) با سند ضع۶/۳۹۲مسند احمد ( -٧



 سحسن مجتبی           ٤٢

ند. کجاد نیار، اسباب زحمت دخترش را اکن یه اکرد کن منصرف یحسن و حس یبرا
ه ک یتیقه نشده است. چنانچه رواین، عقیحسن و حس یه براکست ین، بدان معنا نیا

 ص خدا رسول«د: یگو یم س ی؛ علدنک ید مییته را تأکن نینقل شده، ا س یاز عل
سرش را بتراش و  یفاطمه! مو یرد و فرمود: (اکقه یگوسفند عق یک س حسن یبرا

 یکم؛ وزنش، یردکرا وزن  س سر حسن ین). ما، موکوزن آن، نقره صدقه  ی به اندازه
ن یحسن و حس ی، برایه وکت شده یز رواین ل از فاطمه .١»متر از آن شدکا یدرھم 

ن یا ل د فاطمهیشا .٢نار داده استید یکآنھا، ران گوسفند و  یرده و به ماماکقه یعق
 یبرا ص خدا رسول ی قهیرده و عقکصله پس از تولد فرزندانش ابذل و بخشش را بالف

اه ید و سیدو قوچ سپ ص والدتش بوده است. آن حضرت ن روزیدر ھفتم س حسن
را  س سر حسن ید و مویران بخش یک، یو یرد و به ماماکقه یعق س حسن یبرا

د و یخوشبو مال ی ماده یوزن آن، صدقه داد و آنگاه به سرش نوع ی د و به اندازهیتراش
سال پس از  یک .٣»ت استیجاھل ی دن خون، از رسوم دورهیاسماء! مال یا«فرمود: 

 ا آمد.یبه دن س نی، حسس تولد حسن
د: یگو یم / یتولد نوزاد است. دھلو ی رانهکخدا به ش یبرا یقربان یقه، نوعیعق

د و یقه نماینوزاد پسر، دو گوسفند عق یه استطاعت دارد، براک یسکمستحب است «
ن بود یا ردند،ک یقه میعق یکیدختربچه،  یپسربچه دو گوسفند و برا یه براکنیل ایدل
رو به  نیدتر بود و از ایآنان مف یآمد و برا یار پدر و مادرش مک شتر بهیه پسر، بک
قه، یردند. عقک یقه میه به آنان داده شده بود، دو گوسفند عقک یشترینعمت ب ی رانهکش
شمار  و جاافتاده، به یجد یھا مرسوم بود و رسم عرب درمیانش از ظھور اسالم یپ
ن یا ص خدا در خود داشت. رسول یادیز یو اجتماع ی، شخصینیه مصالح دکرفت  یم

ب داد؛ یق و ترغیز به انجام آن، تشویرد، بدان عمل نمود و مردم را نکرسم را ماندگار 
 یت برایما، در زمان جاھل«د: یگو یم س دهیت آن را دگرگون ساخت. بریفکیالبته 

م و پس از آن یدیمال ینوزاد م م و از خون آن، بر سریشتک یگوسفند م یکنوزادان خود 

                                                           
 ست.یب است و سند آن، متصل نیت، حسن غرین روای؛ ا۱۵۱۹ ی ث شمارهی، حدیسنن ترمذ -١
 م.یق ابن ی ، نوشته۵۵تحفة المولود، ص -٢
 .۲۰۷، صیابوالعباس طبر ی ، نوشتهیالقرب یمناقب ذوی في ذخائر العقب -٣



 ٤٣ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

 یپ ص رمکسان به علم و دانش رسول ا نیبد .١»میردک یسرش را آغشته به زعفران م
ه در کرد ک یمشاھده م یرسم و عادت ص ه ھرگاه آن حضرتکم یابی یم و درمیبر یم

ھم  یرو جکن حال بدور از انحراف و یمردم وجود داشت و در ع یبرا یآن، منفعت
ه کنمود؛ بل یشمرد و نه آن را اساسًا منع م یطور مطلق مباح م نبود، نه آن رسم را به

داشت. چنانچه در مورد  یرد و از موارد نادرست آن باز مک ید میید آن را تأیمف ی جنبه
قه به سر نوزاد یوان عقیدن خون حید آن، از مالییرد و ضمن تأکار را کن یقه ھمیعق

 باشد. یتوجه و تأمل م ی ستهیه شاکاست  ینبو یمت و رھنمودکن، حیرد و اکمنع 

 س یردن حسن بن علکختنه 
رد و آنھا را در کقه یعق ب نیحسن و حس یبرا ص خدا رسول«د: یگو یم س جابر
 ص خدا رسول«د: یگو یدر مکمحمد بن من .٢»ن روز والدتشان ختنه نمودیھفتم
ل یاز مسا یکیردن، کختنه  .٣»نمودن روز والدتش ختنه یرا در ھفتم س نیحس
 ص خدا د: رسولیگو یم س رهیھم السالم است. ابوھریاء علیانب یھا و از سنت یفطر

نتف م األظافر وید و قص الشارب و تقلالفطرة خمس: الختان، واإلستحدا«فرموده است: 
ر ناف و یزائد ز یردن و نظافت موھاکاست: ختنه یل، از سنت انبمپنج ع«: یعنی .٤»األبط

 .»ر بغلیز یدن) موھایندن (تراشکھا و  ل و گرفتن ناخنیردن سبکوتاه ک

 آن یھا متکد و حیام ختنه و فواکاح
غسل  ی منزله موحدان، به یف است و براین حنید ی هیراینت و پیردن، زکختنه 

زند و به گمان خود، یر یان خود آب مکودک یه بر سر و روکباشد  یان میحید مسیتعم
متعال،  یشد. خدا ینصران کنیند: ایگو ینند و آنگاه مک یم کھا پا یرا از آلودگآنان 

ان، یحین مسیید در آیمراسم غسل تعم یف را به جاین حنید ی هیرایموحدان، پ یبرا
 د:یفرما یمتعال، م یردن، قرار داد. خداکد و عالمتش را ختنه یت بخشیمشروع

                                                           
د ییز، صحت آن را تأین یح است و ذھبین، صحیخی)؛ بنا بر شروط ش۴/۲۳۸م (کحا کمستدر -١

 رده است.ک
 ف است.ی)؛ سندش، ضع۸/۳۲۴( یھقیسنن ب -٢
 .۶۲۹۷ ی ث شمارهی، حدیبخار -٣
 .۲۵۷ی ث شمارهیح مسلم، حدیصح -٤



 سحسن مجتبی           ٤٤

ِ ٱ َغةَ ِصبۡ ﴿ ۡحَسنُ  َوَمنۡ  �َّ
َ
ِ ٱ مِنَ  أ   .]۱۳۸[البقرة:  ﴾َغةٗ ِصبۡ  �َّ

نت ین، رنگ و زینت داده و) این، زیمان راستیو ا یدین توحیی(خداوند، ما را با آ«

 .»د؟یراید و بپیارایتواند) ب یبھتر از خدا (م یسکخداست و چه 
ھا را با  ه دلکن است یمان راستیو ا یدین توحیینت خدا، آیمنظور از رنگ و ز !یآر

نت و یدھد و ز ینت می، زیز با اخالص و بندگیمعرفت خدا و محبت به او و نشناخت و 
ردن کوتاه کر ناف، یزائد ز یردن و نظافت موھاکجسم و بدن مسلمان، ختنه  ی هیرایپ

زدن، استنجاء و  کر بغل، مسوایز یدن) موھایندن (تراشکھا،  ل، گرفتن ناخنیسب
 ی ف در مورد ختنه، گفتهیات ظرکاز ن یکی .١است ینیدن آب در دھان و بیگردان
ر شده، اما از کاء ذیانب یھا چند در شمار سنت ردن ھرکختنه «ه: کاست  یخطاب

ف ین حنییآ ی ردن، عالمت و نشانهکه ختنه کاز علما واجب است. چرا  یاریدگاه بسید
ن رو اگر یشوند؛ از ا یص داده میافر، از ھم تشخکله مسلمان و ین وسیاست و بد

شته وجود داشته باشد، بر او نماز جنازه ک یتعداد درمیان  یا شده ص ختنهشخ
 .٢»نندک یخوانند و او را در قبرستان مسلمانان دفن م یم

 سیحسن بن عل ی هیام فضل، دا
ه کدم یخدا! من، در خواب د رسول یگفتم: ا ص خدا د: به رسولیگو یم ل فضل ام
ا یبه دن یا فاطمه، بچه«فرمود:  ص خدا من است. رسول ی از اندام شما در خانه یکی

 فضل ام». گرفت یدادن او را بر عھده خواھ  ریو ش یه اگر خدا بخواھد تو نگھدارکآورد  یم
آن حضرت ادرار  یبردم و او، رو ص خدا را نزد رسول کودکآن  ید: روزیافزا یم ل

ند؛ آرامتر! فرزندم را کخدا، بر تو رحم «فرمود:  ص الله رد؛ من با دستم به او زدم. رسولک
را ینه، فقط بر آن آب بپاش؛ ز«م. فرمود: یگفتم: لباست را به من بده تا آن را بشو». یآزرد

 ».د شستید و ادرار دختربچه را بایبچه آب پاش د بر ادرار پسریبا
، ی. وبود س بن عبدالمطلب  ه ھمسر عباسکفضل، ھمان لبابه بنت حارث است  ام
فضل،  د: امیگو یسعد م ش از ھجرت مسلمان شد. ابنیه پکاست  یبرک ی لبابه

 .٣مان آوردیا ل جهیه پس از خدکاست  ین زنینخست
                                                           

 .۷۵ال، صیة األجیموسوعة ترب -١
 .۶۹للطفل، صة یة النبویمنھج الترب -٢
 )۸/۲۷۷سعد ( طبقات ابن -٣



 ٤٥ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

ن یرده و پسرانش عبدالله و تّمام و ھمچنکت یث روایحد ص خدا فضل، از رسول ام
عبدالله بن عباس و عبدالله  ی ب آزادشدهیرکز یر بن حارث و نیاش عم شده غالم آزاد

د: یگو یم س عباس اند. ابن ه ت نمودیگر، از او رواید یا بن حارث بن نوفل و عده
داد و فرمود: چھار خواھر،  یمؤمن بودن چھار خواھر گواھ ی درباره ص الله رسول

 یو اسماء و سلم -فضل ام یو مادر یخواھر پدر–مونه یفضل و م مان ھستند: امیباا
 ی فضل خاله ام .١س بودندیبه نام عم یخثعم ین دو از زنیه اکفضل  ام یخواھران پدر

 .٣بود یدختر حارث ھالل یمادر خالد لبابه صغر .٢بود س دیخالد بن ول
ن یالمؤمن شاوندان امین خویتر ی، از گرامیه وکاند  فضل، گفته مادر ام ی درباره

خواھر  ی، سلمس ازدواج نمود و حمزهفضل  با ام س است. عباس  بوده ل مونهیم
و  یز با خواھر پدرین س طالب یش در آورد. جعفر بن ابیفضل را به ازدواج خو ام

به  س طالب یپس از جعفر بن اب ل اسماء ازدواج نمود. اسماء یعنی یسلم یمادر
با اسماء  س طالب یبن اب ی، علس رکدرآمد و پس از ابوب س قیر صدکازدواج ابوب

ه کبود  یا جسته و بر یفضل، از زنان گرام د: امیگو یم س عمر ابن .٤ردکازدواج 
 ی ه مردم دربارهکآمده است  یح بخاریدر صح .٥رفت یدنش میبه د ص خدا رسول

 یر برایوان شیل یکفضل،  داشتند. ام کدر روز عرفه ش ص الله روزه داشتن رسول
ه کدند یسان مردم فھم نید و بدیآن را نوش ص فرستاد و آن حضرت ص خدا رسول

مرسالت را تالوت  ی ه سورهکبه پسرش  ل فضل ام .٦ستیروزه ن ص رمکامبر ایپ
 ص خدا ه رسولک ین انداختیاد این سوره مرا به یپسرم! تو با تالوت ا«گفت:  ،ردک یم

فضل، در زمان خالفت  ام .٧»وت نمودن سوره را تالین بار ایآخر یدر نماز مغرب برا
زنده  س ان خالفت عثمانیتا پا س پس از آن در زمان خالفت عمر فاروقو  س رکابوب

                                                           
 ).۳/۲۱۶۲( کموسوعة عظماء حول الرسول، خالد الع -١
 .۳۱، صیفتح یاألطھار، مجد یت النبیرة آل بیس -٢
 .۶۱۰ ی ل شرح حال شمارهیعاب، ذیاالست -٣
 ).۸/۴۵۰ز الصحابة (ییتمفي  اإلصابة -٤
 ).۴/۱۹۰۸معرفة األصحاب (في  عابیاالست -٥
 .۱۶۶۱ ی ث شمارهی، حدیبخارح یصح -٦
 .۷۶۷ ی ث شمارهی، حدیح بخاریصح -٧



 سحسن مجتبی           ٤٦

دختر  یکفضل) شش پسر و  لبابه (ام .١افتیش از او وفات یپ س بود و شوھرش عباس
ن ین زن و مرد بر اساس نام ھمیا ی هینکه کا آورد: *فضل یبه دن س عباس یبرا

دالله یباشد. *و عب ین امت میه ایه فقکالفضل است. *عبدالله  فضل و ابو فرزندشان، ام
 به.یحب ه بود. *معبد. *قثم. * عبدالرحمن *و امیز فقیه او نک

 ن سروده است:یچن ل فضل ام ی درباره ید ھاللیزیعبدالله بن 

 ما ولــدت نجيبـة من فحـل
 

 لـســهعلـمـه وـبجبــل ن 
 

 الفضـل كستــة من بطـن ام 
 

 كهلأكــرم هبا من كهلة و 
 

 الفضل مصطفي ذيـالنبي العم 
 

 .٢خري الرسلوخاتم الرسل و 
 

از  ینژاد یکچ زن نیه ھکم یسراغ ندار یابانیوھسار و بکچ یما در ھ: «یعنی
است و  یفضل، چه زن خوب ده باشد. امییم زاکفضل شش ش شوھرش ھمچون ام

ن و ین و بھتریآخر یاست؛ ھم او عمو یگرام ین شوھرش ابوالفضل، واقعًا مردیھمچن
 ».امبر خداستین پیتر دهیبرگز

 نهین زمیشده در ا ات واردیو روا سرامون ازدواج حسنیپ یلیتحل
، یفزاز ی اند؛ از جمله: خوله را نام برده س از ھمسران حسن یمورخان، تعداد

ر یبش ، امیمیدالله تمیاسحاق بنت طلحه بن عب ، امیخثعم ی جعده بنت اشعث، عائشه
ل بن یعبدالله بنت شل ر، امکب ی، ھند بنت عبدالرحمن بن ابیمسعود انصار یبنت اب

از  یو زن یم منقریعمرو بن اھ یاز بن یف، زنیثق یاز بن ی، زنیر بجلیعبدالله برادر جر
 یمکرا  س ات، شمار ھمسران حسنیاز روا یبان از خاندان ھمام بن مره. برخیش یبن
بر  س روشن است تعداد زنان حسنه کطور  اند و ھمان ن تعداد، نام بردهیش از ایب

ه با عرف آن زمان تناسب کاد نبوده و بلیچندان ز ،اساس یات بیاز روا یخالف برخ
، شمار آنھا را نود یرا ھفت نفر، برخ س ، تعداد زنان حسنیان برخین میدارد. در ا
اند! البته  صد زن، گفتهیس یبرخ یست و پنجاه زن و حتی، تعدادشان را دویزن! و بعض

اساس و  یات، بین روایه اکداست ینه آمده است. ناگفته پین زمیز در این یگریات دیروا
 م:یپرداز یات مین روایاز ا یبرخ یبه بررس کنیباشد. ا یدروغ م

                                                           
 ).۸/۴۵۱ز الصحابة (ییتمفي  اإلصابة -١
 ).۴/۱۹۰۸معرفة األصحاب (في  عابیاالست -٢
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بن  یگران، آن را از علید و دیالحد یه ابن ابکاست  یتیت نخست، روایروا -۱
، از آن یاند. و .ق گرفته ھ۲۲۵سال  ی، متوفایمشھور به مدائن یعبدالله بصر

ات آنان را یشناسان، روا ثیه اساسًا محدثان و حدکاست  یفیان ضعیدست راو
ث از یت حدیاز روا /دانند. چنانچه امام مسلم  یرقابل قبول میه و غیپا یب

ف قرار داده و یامل، ضعک، او را در الیعد و ابن .١ردهک ی، خودداریمدائن
ه شمار کدارد  ییھا تیست و رواین یث قوی، در حدیاست: واش گفته  درباره

 .٢سند معتبر است یاز آنھا، مسند و دارا یمک
از نوع  .٣ه مرسل،کم یدان یاست مرسل و م یتینه، رواین زمیت در این روایدوم -۲

 باشد. یف میات ضعیروا

آمده  کیابوطالب م ی نوشته قوت القلوبتاب کت سوم و چھارم، در یاما روا -۳
ست و یتاب نکن یا ی نگارنده ین امر، سبب ناراستیاست: ا یاست؛ گفتن

  یات بیرد، اما در ھر حال رواکرا اساسًا رد  کیطالب م خاطر ابو نیتوان بد ینم
ن یگرفته از ا آمده، بر س حسن یھا ثرت ازدواجک ی نهینجا در زمیه اک یاساس

سرآمد و مشھور،  یزاھد و واعظ، به عنوان کیه ابوطالب مکتاب است. با آنک
و  .٤آورده یستیل ناشایمسا ،تاب قوت القلوبکباشد، اما در  یشناخته شده م

تاب، کن ی، در ایو .٥ندارند یچ اصل و اساسیه ھکرده است کنقل  یثیاحا
صد را در ازدواج یا سیست و پنجاه زن ی، دوس یه حسن بن علکاست   نوشته

برد  ین بابت رنج میاز ا س یسد: علینو ین میبر اخود درآورده است. او، عالوه 
 یلیآنان خ ی از خانواده س یداد، عل یزنانش را طالق م س ه حسنک یو زمان

ه زنان را طالق کاست  یمرد س گفت: حسن یشد و ھمواره م یشرمنده م
ن یرالمؤمنیھمدان به ام ی فهیاز طا یبار مرد یکد. یدھد؛ لذا به او زن ندھ یم

                                                           
 ).۳/۱۳۸زان اإلعتدال (یم -١
 ).۴/۲۵۲زان (یلسان الم -٢
دگاه یباشد و از د ر نشدهکذ یه آخر سندش بعد از تابعکشود  یگفته م یتیث مرسل به روایحد -٣

ل یتفص یباشد. برا یر قابل استناد میف و غیاصول فقه، ضع یاز علما یاریجمھور محدثان و بس
 .۳۹ث، ی؛ الباعث الحث۴۳: نزھة النظر، صکشتر، ر.یب

 ).۵/۳۳۹زان (یلسان الم -٤
 ).۱۱/۳۴۱ة (یة والنھایالبدا -٥
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ھر چه زن خواسته  س ه حسنکن! بخدا قسم یرالمؤمنیام یگفت: ا س یعل
دامشان که بپسندد، نگه دارد و از ھر کدامشان را کم تا ھر یدھ یباشد، به او م

شادمان  یآن مرد ھمدان ی ن گفتهیاز ا س یامد، جدا شود. علیه خوشش نک
 ن سرود:یگشت و چن

 باب جنة لو كنت بواباً عىل
 

 ادخلوا بسالملقلت هلمدان  
 

م: وارد بھشت یگو یھمدان م ی فهیاگر من، دربان بھشت باشم، به طا: «یعنی
 ».دیشو

آورد و چھار زن را ھم  یاح خود درمکباره چھار زن را در نیکبه  س چه بسا حسن
 .١داد یباره طالق میکبه 

قابل استناد و  یلکه به کاست  یاساس یات نادرست و بی، رواھا نیه اکنیخالصه ا
ه کنقل شده  ییھا داستان س ن در مورد ازدواج حسنیست. ھمچنیدرخور مالحظه ن

 ف است. از جمله:یسند آنھا به شدت ضع

 نیریس از ابن یت ھذلیروا -١
 یزمان یبود. و .٣دیھمسر عبدالرحمن بن عتاب بن أس .٢عمرو نل بیھند بنت سھ

 یزه بود. اما عبدالرحمن، پس از مدتیدوشه به ازدواج عبدالرحمن بن عتاب درآمد، ک
با او ازدواج نمود و  .٤زیرکل را طالق داد و سپس عبدالله بن عامر یھند بنت سھ

 س رهیبه ابوھر یا نامه س هیھند را طالق داد. معاو یز پس از مدتیعبدالله بن عامر ن
                                                           

 ).۱/۲۴۶( قوت القلوب -١
عمرو بن عبدش: پدرش در سال فتح مکه مسلمان شد و بنا بر آنچه که در  بیھند بنت سھیل  -٢

آمده، ھند ابتدا ھمسر حفص بن عبدزمعه بود که برایش فرزندی به  ۴۲۰کتاب نسب قریش، ص
دنیا آورد؛ آنگاه به ازدواج عبدالرحمن بن عتاب در آمد و سپس عبدالله بن عامر با او ازدواج نمود و 

با وی، ازدواج کرد.(بنابراین آنچه که مؤلف در متن مبنی  س امر، حسن بن علیپس از عبدالله بن ع
 بر دوشیزه بودن ھند در زمان ازدواج با عبدالرحمن بن عتاب آورده، جای بحث دارد. مترجم).

ه بود. عبدالرحمن در کم یوال ص د: پدرش از طرف رسول خدایعبدالرحمن بن عتاب بن اس -٣
 .۱۹۳ش، صیشته شد. نگا:انساب قرکن جنگ یبود و در ا س یجنگ جمل در سپاه عل

بود و در  س عثمان بن عفان یی، پسر دایعبدش: و یعه از بنیز بن ربیرکعبدالله بن عامر بن  -٤
را  ص رمک، رسول ایه وکا آمد. ابن حبان، قاطعانه گفته است یبه دن ص زمان رسول خدا

 ده است.ید
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 س یند. حسن بن علک ید خواستگاریزی ینوشت و از او خواست تا از ھند، برا
روم تا ھند بنت  یگفت: م س رهی؟ ابوھریرو یجا مکد: ید و از او پرسیرا د س رهیابوھر

گفت: نزد ھند  س نم. حسنک یه خواستگارید بن معاویزی یل بن عمرو را برایسھ
ش بازگو ینزد ھند رفت و ماجرا را برا س رهین. ابوھرکھم از من ب یادیل، یبنت سھ

گفت: حسن را. و  س رهیابوھر؟ نمکرا انتخاب  یکدام کرد. ھند گفت: به نظر تو ک
نه یرد. عبدالله بن عامر شوھر سابق ھند به مدکبا ھند ازدواج  س ب حسنین ترتیبد

 ینزد ھند دارم و سپس نزد ھند رفت و در حال یگفت: من، امانت س آمد و به حسن
ر بد ه حال ابن عامکبه ھمراھش بود، مقابل ھند نشست. ھمانجا بود  س ه حسنک

، به خاطر تو از او بگذرم، اما شما دو یخواھ یبه ابن عامر گفت: اگر م س شد. حسن
ند! عبدالله بن عامر کگر حالل یھمد یه شما را براکد یابی یبھتر از من نم .١ینفر،محلل

ل، دو جعبه جواھر را آورد و آنھا را گشود و از یگفت: امانت مرا بده؛ آنگاه ھند بنت سھ
ن سه ین ایگفت: آقاتر یل ھمواره میجواھر برداشت. ھند بنت سھ یاز آنھا، مشت یکی

ز از ینشان، ابن عامر و عبدالرحمن بن عتاب نیاست و سخاوتمندتر س نفر، حسن
به  یت، شخصین روایان ایراو درمیان .٢باشد یتر م یمن دوست داشتن یآنھا برا ی ھمه

است.  کاتش، متروینقل شده و روا یاساس یب یھا تیه از او رواکوجود دارد  ینام ھذل
 .٣اجماع شده است،  یف بودن ویضع ی د: دربارهیگو یم / یذھب

 یھارون مزن یبن اب یسیاز ع یم بن حفص انصاریت سحیروا -٢
بن  رد؛ منذرکازدواج  .٤رکب یبا حفصه بنت عبدالرحمن بن اب س یحسن بن عل

 رو حسن نید؛ از ایرس س موضوع به اطالع حسنن یحفصه بود، ا ی  ز دلباختهیر نیزب
رد، اما حفصه جواب رد ک یر از حفصه خواستگاریبن زب حفصه را طالق داد. منذر س

                                                           
تا او را برای شوھر  کند محلل، کسی است که با زنی که با سه طالق از شوھرش جدا شده، ازدواج می -١

خداوند، لعنت کند «)؛یعنی: محلّل لهـمحلّل والـلعن اهللا الاول، حالله کند در حدیث صحیح آمده است: (
 .۱۸۹۷ی  رهاإلرواء، شما». شود کند و کسی را که به خاطرش حالله می کسی را که حالله می

 ).۱/۳۰۳( یبرکطبقات  -٢
 .۳۵۲ن و الضعفاء، صکیوان المتروید -٣
رده کت یث، روایسلمه، حد اش ام شه و از خالهیاش عا ر از عمهکب یحفصه بنت عبدالرحمن بن اب -٤

 است.
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از حفصه  .١رده است. پس از آن، عاصم بن عمر بن خطابکداد و گفت: منذر مرا بدنام 
حفصه  به یرد. منذر باز ھم به خاطر دلباختگکازدواج  ینمود و با و یخواستگار

گر از حفصه یصم بن عمر، حفصه را طالق دھد. منذر بار داه باعث شد عکرد ک یارک
ه او به کابند یسان مردم در نین تا بدکنمود. به حفصه گفتند: با او ازدواج  یراخواستگ

ه کافتند یب مردم درین ترتیرد و بدکزده است. لذا حفصه با منذر ازدواج  یتو تھمت م
ه منذر با کزده است. پس از آن یبه حفصه، به او تھمت م یدلبستگمنذر، به خاطر 

م یا تا به اتفاق ھم نزد منذر برویبه عاصم بن عمر گفت: ب س رد، حسنکحفصه ازدواج 
عاصم نزد حفصه رفتند؛ حفصه  م. حسن ویریمالقات حفصه اجازه بگ یو از او برا

گفت، با عاصم  یسخن م س ه با حسنکش از آنچه یست و بینگر یشتر به عاصم میب
رد. کن یز چنیر و او نیبه منذر گفت: دست حفصه را بگ س رد. حسنک یصحبت م

عبدالله بن محمد بن  -قیعت یابن اب یعنیبه برادرزاده حفصه  س حسن یروز
ق گفت: یعت یم؟ ابن ابیبرو .٢قیتا به اتفاق ھم به عق ییآ یا میگفت: آ -عبدالرحمن

نزد  س حفصه افتاد. حسن ی ق رفتند و گذرشان به خانهی. آن دو با ھم به عقیآر
، یپس از مدت س رون آمد. حسنیردند و آنگاه بکبا ھم صحبت  یحفصه رفت و تا مدت

: ییگو یق گفت: چرا نمیعت ی؟ ابن ابییآ یق میا به عقیق گفت: آیعت یدوباره به ابن اب
 م؟یتا به نزد حفصه برو ییآ  یا نمیآ

ل، شرح یجرح و تعد یھا تابکه من در کوجود دارند  یانیاوت، رین روایدر سند ا
 .٣انگر ضعف آن استیت، بین روایست ایافتم. البته متن ناشایحالشان را ن

فرموده است:  سیه علکل از جعفر بن محمد از پدرش یت حاتم بن اسماعیروا -۳
ل را یقبا یترسم عداوت و دشمن یه مکدھد  یند و طالق مک یآنقدر ازدواج م سحسن

 .٥ف استیت، مرسل ضعین روایا .٤ما به جا نھد یبرا

                                                           
ب یب التھذیدرگذشت. تقر ـھ ۷۰ه در سال کنه است ین مدیاز تابع س عاصم بن عمربن خطاب -١

)۱/۳۸۵.( 
 دارد. یادیز یه مزارع و باغھاکنه است یمد ی در حومه یواد یکنام  -٢
 ).۱/۳۰۵(   مرجع سابق -٣
 ).۱/۳۰۱مرجع سابق ( -٤
 ھمان. -٥
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موھوم ارائه  یآمار س تعداد زنان حسن ی ه دربارهک یخیات تاریآن دسته از روا
ن یه اکژه یستند. بویرو قابل اعتماد ن نیده و از ایاند، از لحاظ سند، به ثبوت نرس داده

 ات، از چند لحاظ قابل رد ھستند؛ از جمله:یروا
فرزند داشته  یادیتعداد ز س ید حسن بن علیح باشد، بایات صحین روایاگر ا -۱

ه تعداد کباشد. حال آن بن ھمه زن، در تناسیه با شمار اک یباشد؛ آن ھم تعداد
ن تعداد با توجه به یاند و ا ست و دو تن گفتهیاعم از دختر و پسر را ب س فرزندان حسن

ه در ک یبا تعداد زنان و یلکو مناسب است؛ ھر چند ب یامًال منطقکط آن زمان یشرا
 ندارد. یچ تناسبیاساس آمده، ھ یات بیروا

را در  یخیات تاریاساس بودن روا یت شده، بیروا س ین علیرالمؤمنیه از امکآنچه  -۲
 س ین علیرالمؤمنیه امکت شده یند. رواک یتر م انینما س ثرت زنان حسنکنه یزم

ه کاست  یه او آدمکد یزن ندھ س گفت: به حسن یرفت و م یم ھمواره بر منبر باال
ا یرساند: * یدو مطلب را م س ین علیرالمؤمنیام ی ن گفتهیا .١دھد یار طالق میبس
ه کزن ندھند  س ه نمود تا به حسنیگران توصیمنبر به د یاز آن جھت بر رو ،س یعل

به حرفش گوش  س حسنا یرا از زن گرفتن باز داشته، اما گو س شتر شخص حسنیپ
 س فراز منبر از مردم بخواھد تا به حسن ه برکرا بر آن داشته  س ین امر، علینسپرده و ا

رده و کمنبر مطرح  ین مطلب را رویاز ھمان ابتدا ا س یا اساسًا علی*زن ندھند و 
ر ید و غینگفته است. ھر دو حالت، بع یزیچ س نه به حسنین زمیش از آن، در ایپ

 را:یرسد؛ ز ینظر من به کمم
از پدرش  س ه حسنکرسد  ین به نظر مکر ممیحالت اول از آن جھت غ -۱
ان کرد. لذا امک یم کو احترام به پدر و مادر را در یکیت نیداشت و اھم یشنو حرف

 پروا باشد. یال و بیخ یه نسبت به حرف پدرش بکنداشت 
 یھمچون عل یتیشخصرا از یرسد. ز یز چندان درست به نظر نمیحالت دوم ن -۲
رد فرزندش اعالن که بر فراز منبر از عملکتوان انتظار داشت  ینم س طالب یبن اب
، روابط یارکن یوفت بزند؛ قطعًا چنکگران سریبه او در حضور دو د ینما یتینارضا

ار کن اگر یدھد. عالوه بر ا یقرار م یر منفیو روابط پدر و فرزند را تحت تأث یخانوادگ

                                                           
 ).۲/۲۴۶قوت القلوب ( -١
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وھش کفراز منبر، به ن بر س یه علکود دارد جو یلیبوده، پس چه دل درست س حسن
 یتیه شخصک شتهان داکار درست نبوده، پس چطور امکن یبپردازد و اگر ا س حسن

ه کست ین کین شیب شود؟! بنابراکرا مرت یستیار ناشاکن یچن س ھمچون حسن
زشت از  ییمایاست تا س س یدشمنان حسن بن عل ی ساخته و پرداخته یاتین روایچن

 یپارچگیکجاد وحدت و یا ی نهیدرخشانش در زم ی ارنامهکو  .١شندکر بیاو به تصو
ان یراو ی هین، عادت و رویا !یت جلوه دھند. آریاھم یرنگ و ب مکامت را  درمیان

است.  یخ درخشان امت اسالمیمصلحان و تار یمایزشت نشان دادن س یدروغگو برا
ان یات نمایزان صحت و سقم روایان میل و بیتعدت علم جرح و یسان اھم نیبد
شود.  یدا مینه، ھوین زمیشناسان در ا ثیمحدثان و حد ی گردد و نقش ارزنده یم

خ صدر اسالم، یتار یه در نقد و بررسکن است یپژوھان ا خیشنھاد ما به تمام تارین پیبنابرا
گر یدیکرست را از ح و نادیات صحیداشته باشند تا بتوانند روا یادیتوجه و دقت ز

 یانیآقا ارائه دھند و به اشتباه آن دسته از یبه امت اسالم یبازشناسند و خدمت ارزشمند
 اند، دچار نشوند. ف و موضوع اعتماد نمودهیات ضعیقاتشان، به روایه در تحقک

ه: کشود  یدا میشتر ھویت بین روایاز ا س ثرت زنان حسنکدروغ بودن موضوع  -۳
اش به  زن پابرھنه و سرلخت به دنبال جنازه یدایز یتعداد س یبن علپس از وفات حسن 

 .م!یھست س ه: ما ھمسران امام حسنکردند ک  یاد و فغان میراه افتادند و فر
ست یباشد. اصًال قابل تصور ن یاساس م یت، دروغ و بین روایه اکداست یناگفته پ

ه کند یاد بزنند و بگویمردم فردگان یسرلخت، در برابر دو زن پابرھنه  یادیه تعداد زک
اظھار تأسف و اندوه خود از وفات امام  یم! اگر آنان برایھست س ما، ھمسران حسن

 یزین چیاند و البته چن نموده ییمورد و نابجا یار بکاند باز ھم  ردهکن یچن س حسن
ان شیھا ند و از خانهیه حجاب خود را حفظ نماکاند  افتهیرا زنان دستور یمحال است؛ ز

شلوغ و انبوه ھمراه شوند و با سرلخت و  یتیه با جمعکنیرون نشوند تا چه رسد به ایب
اد شده و امثال آن، از لحاظ سند، یت یرو روا نیون و فغان سر دھند. از ایبرھنه، ش یپا

 رسد. یبه ثبوت نم
ارتر کاساس را آش یب یھا ن گزارشیبودن ا یه جعلک ینیات دروغیگر روایاز د

 ه:کت است ین روایا سازد، یم
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ن نمود ییاش تع هیز به عنوان مھرینکصد یکاح خود درآورد و کرا به ن یزن س حسن
فقط به  س ه حسنکرسد  ید به نظر میبع یلیخ .١ھزار درھم بود!یکز ینکو ھمراه ھر 

 ی، نوعیارکن یرا چنیه داده باشد. زین ھمه مال و ثروت به عنوان مھریاز زنانش ا یکی
ه اسالم، ک یشده است. در صورت یه در اسالم از آن نھکاست  یرو ادهیاسراف و ز

تر بگرداند و  ط ازدواج را آسانیرا سنت و مشروع قرار داده تا شرا کسب ی هیمھر
ن محال است یاھش دھد. عالوه بر اکرا ازدواج  ی نهیجوانان در زم یالت فراروکمش

 ص خدا رگوارش رسولبر خالف سنت جد بز س یھمچون حسن بن عل یتیه شخصک
ن اسالم، در تعارض باشد. ییعت و آیه با شرکرد یش بگیرا در پ یا راھید و یعمل نما

ات واردشده در یبودن روا یه جعلکاست  یات موضوعیت و امثال آن، از جمله رواین روایا
ات ین روایه جز اکد دانست یسازد. با یرا برمال م س ثرت ھمسران حسنک ی نهیزم

ه بر کژه ید؛ بویداللت نما س ثرت ازدواج حسنکه بر کافت ی یلیتوان دل ینم  اساس، یب
 .٢ستندیده گرفته شده و اساسًا قابل استناد نرات از لحاظ سند و متن خین روایا ی ھمه

 یف و موضوع، پیات ضعین روایدشمنان از ا ی زان سوءاستفادهیه به مکنیا یبرا
ازدواج  ی درباره ـ از خاورشناسان یکی ـ المنسه کم یپرداز یم یم، به نقل مطالبیببر

، یرده است. وکارانش وارد یو  س ز به حسنین یگفته و اتھامات س یحسن بن عل
ه آن را در ازدواج و کپشت سر گذاشت  یاش را در حال یجوان س حسن«د: یگو یم

 ی هین اخالق و رویرد. اکصد زن ازدواج یکن دوران با حدود ینمود و در ا یطالق سپر
ار طالق دھنده) بزنند و یباعث شد تا به او برچسب مطالق (بس س د و بند حسنیق یب
 یالتکھا و مش یریرا گرفتار درگ ین رفتارش علین این لقب را بر او نھند. ھمچنیا

از  یکھر  یرا او برایار است. زک اسراف ی، انسانس ه حسنکرد کنمود و ثابت  یجد
سان مشاھده  نید. بدید یم کانات و خدم و حشم، تدارکبا تمام ام یا زنانش، خانه

ف یبه ح ،اد شده بودیه فقر و فاقه زک س یدر دوران خالفت عل س ه حسنکم ینک یم
 .٣»پرداخت یل اموال میو م
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ش را درست جلوه دھد، به یھا ه دروغکآن یه المنس، براکامًال روشن است ک
ھا و  ثرت ازدواجکاند و در مورد  اساس یموضوع و ب یه ھمگکرده کاستناد  یاتیروا

، خودش یاتین روایاند. المنس گذشته از استناد به چن نقل شده س حسن یھا طالق
ه کرده کھم سر  زین ییھا ات افزوده و دروغین روایا بر ییزھایرده و چکطنت یز شین
 ننموده است؛ از جمله: س را متوجه حسن یھا و اتھامات ن دروغیجز او، چن یسک

 .رد!ک یجد یالتکھا و مش یریرا گرفتار درگ س ی، پدرش علس حسن -۱
 س و حسن س یه به شرح حال علک یسانکنگاران و  خیاز تار یکچ یه ھکجالب است 

 رده است.کھا اشاره ن یریالت و درگکن مشیاز ا یکچ یاند، به ھ پرداخته
با تمام  یا از زنانش، خانه یکھر  یبرا س یه حسن بن علکرده کالمنس، ادعا  -۲

ه کند ک ین ادعا را مطرح میا ید. المنس، در حالید یم کانات و خدم وحشم تدارکام
انگر دروغ و ین، بیاند و ھم ردهکرا گزارش ن یزین چینگاران، چن خیاز تار یکچ یھ

 باشد. ین خاورشناس میبھتان ا
اند،  اسالم برخاسته ی مبارزهه به جنگ و ک ینصار یغیتبل یھا تهیمکھا و  انجمن

ق به ین طریاساس ھستند تا از ا یب یھا ن بھتانیا یپردازان اصل اران و دروغکاندر دست
ف را زشت ین حنیین آین ایراست یمایابند و سیاسالم دست  ی اھداف شوم خود درباره

قرار  یرا در خطر نابود یاسالم ی برجسته یھا  تیماندگار شخص یھا نشان دھند و ارزش
فراز  مال را برک یبه سوو ت یه چراغ ھداک یا برجسته یھا تیشخص و دھند؛ ھمان مردان

 .١رافراشتند، بیتمدن را در جھان ھست ی ت، برافروختند و گلدستهیاروان بشرک

 فرزندان امام حسن
. ش ر و عبداللهکد، طلحه، قاسم، ابوبیعبارتند از: حسن، ز س فرزندان امام حسن

ر ید شدند. سایربال شھکدر  س نیبزرگوارشان حس یبه ھمراه عمو ھا نیا ی ھمه
ل، یعقوب، اسماعین، محمد، یعبارتند از: عمرو، عبدالرحمن، حس س فرزندان حسن

فرزند  یدارا س د فرزندان امام حسنین. تنھا حسن و زیحس ل، و امیحمزه، جعفر، عق
صاحب پنج فرزند شد.  س افت؛ حسن دوم فرزند امام حسنیشدند و نسل آنان ادامه 

د بن حسن یزاده شد. ز یاز خوله بنت منظور فزاز س یحسن دوم فرزند حسن بن عل
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 د بن حسنیافت. زیاو ادامه  ی هیه نسلش تنھا از ناحکبه نام حسن داشت  یز فرزندین
ابوجعفر منصور  ی، از سویا آمد. وی، به دنیبدر یمسعود انصار یبشر بنت اب از ام س

سه بود و فرزندانش، عبارت بودند از: ینه گماشته شد و او، پدر بانو نفیبه امارت مد
 .ش ید، اسحاق و علیم، زیل، عبدالله، ابراھیقاسم، اسماع

 ساز فرزندان امام حسن یشرح حال مختصر برخ

 س طالب یبن اب ید بن حسن بن علیز -۱
 ی علبهبن عمرو بن ثعقبة مسعود است و او، ھمان  یر بنت ابیبش مادرش، ام

از  یز بود و البته نسلینکه مادرش، کداشت  محمدبه نام  ید، فرزندیاست. ز یخزرج
ه در زمان ابوجعفر منصور به عنوان کداشت  زین به نام حسن ید، فرزندیز .او نماند

د یه ولکسه داشت یبه نام نف ید، دختری. زز بودینکو مادرش،  ن شدیینه تعیر مدیام
د بود، یه ھمسر ولکسه، در ھمان زمان یازدواج نمود. نف یبن مروان با و کبن عبدالمل

 سه، لبابه بنت عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن ھاشم بود.یدرگذشت. مادر نف
ردند و از ک ید نگاه میه به زکدم ید: مردم را دیگو یالموال م یعبدالرحمن بن اب

 است. ص خدا بزرگش، رسول د: پدرگفتن یبودند و م  زده شده او شگفت یمنش بزرگ

  س طالب یبن اب یحسن بن حسن بن عل -۲
به نام  یبود. حسن بن حسن، صاحب فرزند یمادرش، خوله بنت منظور فزاز

بود؛  یل بن عبدالعزید بن عمرو بن نفید بن زیه مادرش رمله بنت سعکمحمد شد 
ون برادرش چز ھمیحسن نم بن یعبدالله بن حسن در زندان ابوجعفر وفات نمود؛ ابراھ

بن مروان با او ازدواج  کد بن عبدالملیه ولکنب بنت حسن یدر زندان جان باخت؛ ز
ن بن یه مادرشان فاطمه بنت حسکلثوم بنت حسن ک رد و سپس از او جدا شد؛ و امک

گر یم بود. از دیدالله بن تیبن عب طلحةاسحاق بنت  طالب بود و مادر او، ام یبن اب یعل
توان  یه را میکو مل -مهیقس -قاسم داوود، فاطمه و ام  بن حسن، ، جعفریوفرزندان 

 یله بود. حسن بن حسن، دختریابس از جد یبه از خاندان ابیه مادرشان حبکنام برد
 .ز بودینکه مادرش، ک ز داشتیلثوم نک به نام ام

بر شما! ما  یوا«گفت:  یرد. حسن بن حسن به وکت، غلو یدر مورد اھل ب یشخص
د و یم، ما را دوست بداریردکد؛ لذا اگر از خداوند اطاعت یرا به خاطر خدا دوست بدار
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 ».دیینما یم، با ما دشمنینمود یفرمان اگر از خداوند نا
 ص خدا رسول ی ان و خانوادهیکبه حسن بن حسن گفت: شما، نزد یگریفرد د

را بدون  ص خدا و قرابت رسول یکیبر تو؛ اگر خداوند، نزد یوا«د. حسن گفت: یھست
پدر و مادر  ین امر، برایداد، ا یقرار م یاز عذاب الھ ییل رھای، دلیاطاعت و بندگ

تر  یکنزد یلیشان خیه نسبت به ما، به اکشد  یارساز واقع مکو   دیمف ص امبریپ
 یدر صورت ص امبریان پیکه عذاب ما نزدکترسم  ین میبودند. به خدا سوگند من از ا

ار ما، دو کویکه افراد نکدوارم یچندان گردد؛ البته ام م، دوینک یان و نافرمانیعصه ک
ن یه اکد؛ چرا ییقت نگوید و در مورد ما جز حق و حقیابند. لذا از خدا بترسیپاداش ب

ندتر یما خوشا یرساند و ھم برا یه ھم شما را به منظورتان مکاست  ین روشیامر، بھتر
ن ین خدا باشد، در اید، جزو دییگو یه شما مکاگر آنچه «و سپس افزود: ». باشد یم

ن یرده و در اکه ما را از آن مطلع نکاند؛ چرا  صورت پدرانمان، در حق ما بد روا داشته
 ».اند جاد ننمودهیا یل و رغبتیمورد، در ما م

ه کنفرمود  س یدر مورد عل ص خدا ا رسولیبه حسن بن حسن گفت: آ یشخص
گفت: به خدا سوگند اگر  س اوست؟ حسن ی، موالیم، پس علیاو یس، من موالکھر 

رمضان و حج  ی ات، روزهکبود، حتمًا ھمانند نماز، ز یمنظورش، امارت و فرماندھ
اردار و کمن  ، پس ازیه علکگفت  یارا مکرد و آشک یح میصرتش تخدا، به امار ی خانه

بود. اگر بنا به  ص خدا مردم، رسول ین مردم برایتر رخواهیه خکر شماست. چرایام
 پس از رسول خدا ،نانااردار مسلمکرا به عنوان  س یشما، خدا و رسولش، عل ی گفته
را یار و مجرم است. زکن مورد، خطایھمه در ا ش ازیب س یاند، شخص عل دهیبرگز ص

 ص آن حضرت ینیبر به عھده گرفتن جانش یمبن ص رمکا  او شخصًا فرمان رسول
ان ی، نمایرو ادهیت در برابر غلو و زیسان موضع اھل ب نیبد .١»گفته است کرا تر

 گردد. یم

 س طالب یبن اب یبرادران و خواهران حسن بن عل
 س یحسن بن عل یو مادر یمختصرًا به شرح حال خواھران و برادران پدر کنیا

 م:یپرداز یم
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 ی طالب و نوه یبن اب یبن علن ی: او، ابوعبدالله حسس ین بن علیـ حس۱
، پسر یاست. و ص آن حضرت یو محبوب و گل خوشبو ص خدا رسول

ا آمد یبه دن یه در سال چھارم ھجرکباشد  یم ص رمکفاطمه دخت رسول ا
. در مناقب و ١د شدیربالء شھکدر  یھجر یکو در دھم محرم سال شصت و 

 ، نقل شده است؛ از جمله:یادیث زی، احادیل ویفضا
ه آن ک یا یبه قصد مھمان ص خدا د: ھمراه رسولیگو یم س یعامر یعلی )الف
 ص خدا ه رسولک یریرون شده بودم. در مسیرده بودند، بکرا بدان دعوت  ص حضرت

رد. رسول ک یم یھا باز از بچه یه با تعدادکد یرا د س نیرفت، حس یم یمھمان یبرا
ز نمود و به یبه جست و خن شروع یه حسکرد یرا بگ س نیخواست حس یم ص رمکا
ز) با او یب و گریز (ضمن تعقین ص خدا رد. رسولک یآن طرف فرار م ن طرف و یا
و دست  س نیاز دستانش ر اپشت سر حس یکیه او را گرفت و کنید تا ایخند یم

حسني مني و أنا من حسني، «  د و فرمود:یقرار داد و او را بوس یو ی ر چانهیگرش را زید

ن از من است و من، یحس«  :یعنی .٢»أحب حسيناً، حسني سبط من األسباطأحب اهللا من 
 یکین، ین است. حسیه دوستدار حسکس را کن؛ خداوند، دوست بدارد ھر آن یاز حس

 ».از نوادگان (جوانمرد من) است
ه به محبت و کشود. چرا  یان میب یبه خوب س نیلت حسیث، فضین حدیدر ا

ه کافت یدر یبا نور وح ص خدا ا رسولیدھد. گو یب میترغ س نیدوست داشتن حس
اد نمود و به یژه، از او یرو بطور و نیخواھد افتاد. از ا س نیحس یبرا یبعدھا چه اتفاق

رد؛ چنانچه کد کی، تأیز حرمت جنگ با او و تعرض به ویوجوب دوست داشتنش و ن
محبت ». ن استیه دوستدار حسکس را کخداوند، دوست بدارد ھر آن «فرمود: 

 ألبه محبت الله ص خدا د و محبت رسولمانجا یم ص خدا به محبت رسول س نیحس
 .٣شود یم یمنتھ

                                                           
 ).۱/۳۳۱)؛ اإلصابة (۸/۱۵۲ة (یة والنھایالبدا -١
 ؛ با سند حسن.۱۳۶۱ ی ت احمد؛ فضائل الصحابة ، شمارهیروا -٢
 ).۱۰/۲۷۹( یتحفة األحوذ -٣
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آوردند و  .١ایدالله بن زیرا نزد عب ÷ نید: سر حسیگو یم س کانس بن مال ب)
 ینیاش در چشم و ب یدست ردن چوبکدالله، شروع به داخل یگذاشتند. عب یشتتَ در 
ش یب س نید: حسیگو یم س گفت. انس یزیاش چ ییبایرد و در مورد زک س نیحس

 .٣، خضاب شده بود.٢اه وسمهیش با گیشباھت داشت و موھا ص خدا از ھمه به رسول
با  یاد آوردند. ویدالله بن زیرا نزد عب س نید: سر حسیگو یم س کانس بن مال ج)
با یگفت: من، او را ز یزد و م یم س نین حسیشیپ یھا به دندان یدست چوب

د؛ من یایه تو را خوش نکنم ک یم یارکد: گفتم: به خدا، یگو یم س پنداشتم. انس یم
. یزن یم یدست با چوب کنیه تو اکد یبوس یرا م ییه ھمان جاکدم یرا د ص خدا رسول

 .٤دیشکار دست کن سخن، از آن یدن ایدالله پس از شنیعب

 س طالب یاب ین بن علمحس -۲
 یاز عل یبن ھان یه ھانکم یشناس یم یثیق حدیرا تنھا از طر س ن برادر حسنیا

 س ه حسنک ید: زمانیگو یم س طالب یبن اب یرده است: علکت یروا س طالب یاب یب
فرزندم را «ف آورد و فرمود: یتشر ص رمکا آمد، نامش را حرب گذاشتم؛ رسول ایبه دن

ه او حسن کنه، بل«م: حرب. فرمود: یگفت» د؟یا د؛ نامش را چه گذاشتهیبه من نشان دھ
 ص رمکا آمد، نامش را حرب گذاشتم؛ رسول ایبه دن س نیه حسک یزمان». است
م: یگفت» د؟یا د؛ نامش را چه گذاشتهیفرزندم را به من نشان دھ«ف آورد و فرمود: یتشر

ا آمد، نامش را یه فرزند سوم به دنک یزمان». ن استیه او حسکنه، بل«حرب. فرمود: 
د؛ یفرزندم را به من نشان دھ«ف آورد و فرمود: یتشر ص رمکحرب گذاشتم؛ رسول ا

و سپس » ه او محّسن استکنه، بل«م: حرب. فرمود: یگفت» د؟یا نامش را چه گذاشته
ر یه نامشان، شبر، شبکردم ک ینامگذار ÷ من آنھا را ھمانند فرزندان ھارون«افزود: 

وفات نموده است.  کیودکد، محّسن در دوران یآ یم چنانچه از ظواھر بر .٥»و مشّبر بود
                                                           

سال داشت و در سال  ۲۲بصره شد و در آن زمان،  ی.ق وال ھ۵۵ه، در سال یاد بن ابیدالله بن زیعب -١
 ).۵/۴۹رة (یشته شد. نگا: السک.  ھ ۶۷

 شود. یخضاب، استفاده م یه از برگ آن براکاست  یاھیوسمه، گ -٢
 .۳۷۴۸ ی ث شمارهی، حدیح بخاریصح -٣
 با سند حسن. ۱۱۹۷ ی ث شمارهی)، حد۲/۹۸۵فضائل الصحابة ( -٤
 ح است.یث، صحی)؛ سند حد۱۵/۴۱۰حبان ( ح ابنی)؛ صح۱/۹۸،۱۱۸مسند احمد ( -٥
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ن، یدرگذشته و ھم ص امبریه محّسن در دوران پکشود  یما روشن م یرو برا نیاز ا
به  س قدند عمرته معکسازد  یان را برمال میالت و درغگواز غُ  یپندار برخ ینادرست

 شده است. ین ویزده و موجب سقط جن ل فاطمه یپھلو

 بطالب  یبن اب یلثوم بنت علک ام -۳
ه دختر فاطمه دخت رسول کلثوم را ک ام س طالب یبن اب یاز عل س فاروقعمر 

 س لثوم را به ازدواج عمرک ز امین س یمرتض یرد و علک یز بوده، خواستگارین ص رمکا
 س یمورد قبول عل س ش عمرینان داشت و مناقب و فضایاطم س ه به عمرکدرآورد. چرا

، دخترش س یمرتض یه علکنیا رد.ک یاذعان م س عمر یھا یبه خوب یبود و عل
م و کگر محیدیکه روابط آنھا با کن است یانگر ایدرآورد، ب س لثوم را به ازدواج عمرک ام

سوزاند و  می شان، دل دشمنان راکن روابط خوب و مباریاستوار و خجسته بوده و ھم
به نام  یه و پسریبه نام رق ی، دخترللثوم ک ام .١مالد یم کشان را به خایھا ینیب
ی  هو مشاجر یریدر درگ س د بن عمریه زکت شده یا آورد. روایبه دن س عمر ید، برایز

انشان یآنھا رفت تا درم یافت و شبانگاه به سویعب حضور کبن  یعد یف بنیاز طوا یکی
به سرش خورد و بالفاصله جان  یا رودار، ضربهین گیند. در اکبرقرار  یصلح و آشت

ن بابت، غش ین شد و از ایشته شدن فرزندش، سخت اندوھگکد، از بابت یباخت. مادر ز
د بن عمر، ھمزمان یلثوم و پسرش زک سان ام نیرد و ھمان دم، وفات نمود. بدکو ضعف 

تاب کبنده در  .٢ردک، بر آنھا نماز جنازه را ادا س دفن شدند و عبدالله بن عمر بن خطاب
 ام. سخن گفته ل لثومک ام ی ل دربارهی، به تفضس رت عمر بن خطابیس

 بطالب  یبن اب ینب بنت علیز -۴
ش یاند یکو ن کریخردمند، ز ی، دختریا آمد. ویبه دن ص خدا نب در زمان رسولیز

درآورد.  س عبدالله بن جعفر یعنیخود  ی ه پدرش، او را به ازدواج برادرزادهکبود 
ربال ک ی و در صحنها آورد یبه دن یفرزندان س عبدالله بن جعفر یبرا ل نبیز

 .٣ربال) به دمشق منتقل شدکه آزادگان کران (و بلیاس درمیانحضور داشت و 
                                                           

 .۱۰۵ت، صیعة و اھل البیالش -١
 .۱۸۵م، صکیت، منصور عبدالحی)؛ نساء اھل الب۷/۴۲۵أسد الغابة ( -٢
 ).۸/۱۶۷ز الصحابة (ییتمفي  اإلصابة -٣
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است؛ مادرش به نام خوله  یحسن بن عل ی، برادر پدرس هیمحمد بن حنف - ۵
فاضل، دانشمند  یفرد س هیفه بود. محمد بن حنفیحن یران بنیاس درمیانبنت جعفر 

، تنومند و فرزانه یو عبادتگزار بود و در جنگ جمل، پرچم پدرش را به دست داشت. و
و  ندکه خوب، معاشرت نک یسک  ه گفته است:کنقل شده  س هیبود. از محمد بن حنف

 یش و برون رفتیش گشایابد تا خداوند، برای ینم یا گران بھره و چارهیبا د یاز زندگ
تان یجانھا ید، بھشت را بھاناست: ھمانا خداو  ن گفتهیست؛ ھمچنیقرار دھد، فرزانه ن

ز فرموده ین د. وینک، معامله و داد و ستد نبھشترو آن را جز در قبال  نیقرار داده؛ از ا
ندارد.  یچ ارزش و اعتباریا در نگاھش ھیرامت نفس برسد، دنکه به ک یسکاست: 

گردد.  یخدا طلب نشود، نابود م یضاره با آن، ک: ھر آنچه ن فرموده استیعالوه بر ا
 .١وفات نمود یرجدر سال نود و سه ھ س هیمحمد بن حنف

 سیحسن بن عل یها عموها و عمه
ن یا رفت. ھمچنیبود و پس از جنگ بدر، از دن ک، مشری: وطالب یطالب بن اب -۱

ھم از  یخبرچ یگفت و پس از آن بازنگشت و ھ که را ترکه او، مکگفته شده 
اند. طالب،  ه گم شدهکقرار گرفت  یسانک ی ب در زمرهیترت نیاو نشد و بد

، سخنان ص آن حضرت ی ت داشت و دربارهسرا دو ص خدا رسول
ان در جنگ بدر کراھت به ھمراه مشرک، با یاز او نقل شده است. و یزیآم مدح

صورت  ییبدر، بگومگو یت به سوکش ھنگام حریان او و قریافت. میضور ح
ه ھرچند کم یدان یھاشم! به خدا سوگند، ما م یبن یان گفتند: ایشیگرفت؛ قر
رو طالب  نید. از ایھست )ص (د، اما از درون با محمدیا رون شدهیھمراه ما ب

ف از یه در آن به تعرکسرود  یه بازگشت و شعرکگر به مید یا به ھمراه عده
ه اجسادشان در کش یشتگان قرک یپرداخت و ضمنًا برا ص خدا رسول

 .٢نمود ییسرا هیشد، مرث  ختهیبدر ر یھا چاه
مسلمان شدن  یه، براکد بود و تا فتح میزیاش، ابو هینک: طالب یل بن ابیعق -۲

 یه اسالم آورده و در ابتدایبیه پس از حدکن گفته شده یدرنگ نمود. ھمچن
ر شد و یدر جنگ بدر اس س لی، ھجرت نموده است. عقیسال ھشتم ھجر

                                                           
 .۱۳۶ن، صییأنساب القرشفي  نییالتب -١
 .۲۳ص یندو ی نوشته  ،یالمرتضو أصحابه، برگرفته از  صینسب النبفي  الجوھرة -٢
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اد نام برده شده، یح، از او زیات صحیاو را داد. در روا ی هیش، عباس، فدیعمو
در  س لیامده است. عقیان نین، به میفتح و حن ی از او در غزوه یاما نام

 یمارین، بیفتح و حن ی افت. علت عدم حضور او در غزوهیجنگ مؤته حضور 
ن یار به نقل از حسکر بن بیرده، اما زبکته اشاره کن نیبوده است. ابن سعد، بد

ه در جنگ کبوده  یاز آن دسته افراد س لیه عقکرده کت یروا س یبن عل
خ یدرگذشت. در تار س هی، در زمان خالفت معاویردند. وک یدارین پایحن

در  .١دیزیومت کدوران ح یل در ابتدایه عقکح آمده است یبا سند صح یبخار
 .٢وفات نمود یسن نود و شش سالگ

شگامان مسلمانان بود و مستمندان را دوست یاز پ یکی: او طالب یجعفر بن اب -۳
به  یرد. وک ینمود و خدمتشان را م یداشت و با آنان نشست و برخاست م

مسلمان شدند.  س روانش به دست جعفریو پ یرد و نجاشکحبشه ھجرت 
در  س ام. جعفر ل سخن گفتهیباره به تفض نیت، در ایھدا یتاب الگوکبنده در 

 .٣دینمود و به شھادت رس یدارین شام، در برابر دشمن پایمؤته در سرزمجنگ 
ه کبود. گفته شده  ص خدا رسول ی: او، دخترعموطالب یبنت اب یھان ام -۴

ھم  یاند: نامش، فاطمه بوده است؛ برخ ن گفتهینامش، فاخته بوده؛ ھمچن
ره بن ی، ھمسر ھبینخست، مشھور است. والبته نام اند.  نامش را ھند دانسته

 نیبه نام عمرو شد و از ا ی، صاحب پسریه از وکبود  یومزخمعمرو بن عائذ 
  یبن ی لهیه دو تن از قبک، در فتح میھان د. امیره، ابوعمرو گردیھب ی هینکرو 

 یا»  رفت و فرمود:یز امان دادنش را پذین ص خدا مخزوم را امان داد و رسول
در  یاز ام ھان». یه تو امان دادکس کم به ھرآن یز پناه دادیما ن !یھان ام
 یترمذ .٤نقل شده است یاتیروا ھا تابکر یث و سایحد ی گانه شش یھا تابک

 .٥زنده بود س یتا پس از خالفت عل یھان اند: ام گر گفتهید یو برخ

                                                           
 ).۲/۴۹۴ز الصحابة (ییتمفي  اإلصابة -١
 .۲۴، صیاز ندو یالمرتض -٢
 .۲۴،صیالمرتض -٣
 .۲۵، صیالمرتض -٤
 ).۳۱۸, ۹/۳۱۷ز الصحابة (ییتمفي  اإلصابة -٥



 سحسن مجتبی           ٦٢

ان بن حارث بن عبدالمطلب یعبدالله بن ابوسف طالب: او، ام یجمانه بنت اب -۵
ان یاز او به م یمادرش فاطمه بنت اسد، نامسعد، در شرح حال  ه ابنکاست 

قرار داده و گفته است:  ص خدا سولر یآورده و او را در شمار دخترعموھا
 .٢بر را به او دادیاز محصوالت خ .١وسق یس ص خدا رسول …

 س یحسن بن عل یها ها و خاله ییدا
از آنان به  یکچ یوفات نمودند و ھ یدر خردسال س یحسن بن عل یھا ییدا ی ھمه

ه کز نام برده یار، عبدالله را نکر بن بیم. زبید. آنان عبارتند از: قاسم و ابراھیسن بلوغ نرس
ب و یط یھا شده است. عبدالله از آن جھت به نام یب و طاھر شناخته میط یھا به نام

شتر یو ب .٣ا آمدیبه دن ص رمکه پس از نبوت رسول اکشد  یطاھر شناخته م
ب و طاھر، نام دو فرزند یه طکن باورند یبر ا ین را گفته اند. اما برخیشناسان ھم نسب

ه کب و طاھر، در میه عبدالله و طکنیاست. آنچه مورد اتفاق است، ا ص خدا  گر رسولید
م یا آمدند جز ابراھیبه دن ل جهیاز خد ص خدا تمام فرزندان رسول .٤اند وفات نموده

ه پادشاه مصر به کاست  یزینک، ھمان یقبط یایزاده شد. مار یقبط یایه از مارک
شان، یه اکه نمود یھد ص به آن حضرت یا را زمانی، ماریرد. وکه یھد ص خدا رسول

 ی هینکبه پادشاه مصر فرستاد و او را به اسالم فرا خواند.  یا ، نامهیدر سال ششم ھجر
ش از یبود و پ ص خدا ن فرزند رسولیه او، بزرگترکابوالقاسم بود؛ چرا  ص رمکا  رسول

ا آمد یه به دنکدر م ص رمکش از نبوت رسول ایز درگذشته است. قاسم، پیآنھا ن ی ھمه
ص یه به سن تشخکاند: بزرگ شده و پس از آن ھم گفته یدرگذشت. برخ یو در خردسال

 .٥ه راھرو شده، وفات نموده استکشده: پس از آن  ن گفتهیده، درگذشته است. ھمچنیرس
 .٦زدتوانست سوار چارپا شود و آن را بتا یه مکاند: قاسم، پس از آن درگذشت  گفته یبرخ

 الله عنھن. یلثوم رضک ام و هینب، رقیعبارتند از: ز س یحسن بن عل یھا اما خاله

                                                           
 .یشاورزکردن غالت و محصوالت کمانه یاست در پ ینام واحد -١
 .۲۷ص، ی)؛ المرتض۲۶۰, ۴/۲۵۹اإلصابة ( -٢
 .۳۱فة، صیة الشرینبولالدوحة ا -٣
 ).۴/۲۸۱عاب (یاإلست -٤
 .۴۲ص ،یة الطاھرة از دوالبی؛ الذر۳۱فة، صیة الشریالدوحة النبو -٥
 .۳۱فة، صیة الشریالدوحة النبو -٦
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  ص خدا نب بنت رسولیز -۱
 ه مسلمان شد وکنب بود یز ،س طالب یبن اب یحسن بن عل ی ن خالهیتر بزرگ

ن دختر ینب، نخستیدوست داشت. ز یلیرا خ ل نبیز ص خدا رسولھجرت نمود. 
ع، از آن ید: ابوالعاص بن ربیگو یم ل ه ازدواج نمود. عائشهکبود  ص رمکرسول ا

، ی. وندشمار بود ، انگشتیه در ثروت و تجارت و امانتدارکه بود کدست مردان م
 یو مادر یخواھر پدرلد بود. ھاله، یجه و فرزند ھاله بنت خویخد ی خواھرزاده

 ص رمکنب را با رسول ایابوالعاص از ز یجه موضوع خواستگاریبود. خد لجهیخد
ن یرد؛ اکمخالفت ن ل جهیطبق عادتش با خد ص رمکان گذاشت. رسول ایدرم

جه، ابوالعاص را یصورت گرفت. خد ص یبر محمد مصطف یش از آغاز نزول وحیموضوع پ
را به نبوت  ص یمتعال، محمد مصطف یه خداک یزمانآورد.  یون فرزندش بشمار مچھم
مان آوردند و یا ص رمکجه و دخترانش به رسول ایداشت، خد ی، گرامیغمبریو پ

ان مطرح نمود، آنان، یشیقر یارا براکدعوتش را آش ص اسالم یامبر گرامیچون پ
دخترانش را به د؛ یا ردهکخاطر  ع را آوردند و گفتند: شما، محمد را آسودهیرب نعاص ب

خاطر گردد.  ن بابت آزردهیسان، به آنان مشغول شود و از ا نید تا بدیاو بازپس دھ
 ،ز در مقابلینب را طالق بده؛ ما نیع گفتند: تو، ھمسرت زیان به ابوالعاص بن ربیشیقر

م. ابوالعاص در پاسخ یآور ی، به ازدواج تو درمیه خواسته باشکش را یاز قر یھر زن
نم؛ من، ک ینم یارکن ینچه ھرگز کخدا سوگند ه نه، ب»  ان گفت:یشیشنھاد قریپ

 ص رمکرسول ا». ش، ھمسرم باشدیاز قر یچ زنیھمسرم، ھ یه به جاکدوست ندارم 
تجارت به  یابوالعاص، برا یبار .١ردک یاد می یکیر و نین دامادش، به خیھمواره از ا

 ٢سرود:ن ینب افتاد، چنیاد زیبه  یشام رفته بود؛ وقت

كـمـذكرت زينب ل  ت إرماــا ورّ
 

 بنت األمني جزاها اهللا صاحلة 
 

 فقلت سقيالشخص يسكن احلرما
 

 اـكلّ بعل سيثني بالذي علمو 
 

اد یه دادم، به کیر راه، تیھم در مس یده شده بر رویچ یھا به سنگ یوقت«  :یعنی
ر یخ یاست، جزا  هکن مکه ساکنب افتادم و با خود گفتم: خداوند، به آن شخص یز
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 یا ستهیه زن خوب و شاکدھد  یک، پاداش نص نیام دھد. خداوند، به دختر محمد
 ».ردیگ یف قرار میه با او شناخته شده، مورد تعرک یسکاز بابت  یاست. ھر مرد

نب وفادار بود، یع به زیه ابوالعاص بن ربکطور  ھمان :نب به شوھرشیز یالف) وفادار
نب یرش اسالم، سر باز زد. زیه از پذکوفادار بود. ابوالعاص در مز به شوھرش ینب نیز

ه جنگ بدر اتفاق افتاد کنیه مسلمان شد، اما ھمچنان به ابوالعاص وفادار ماند تا اکبا آن
 ی هیه، فدکه اھل مک یر شد. زمانیش قرار گرفت و اسیفار قرکو ابوالعاص در صف 

ه کابوالعاص را فرستاد  یآزاد  هیز فدینب نینه فرستادند، زیرانشان را به مدیاس یآزاد
نب ینب، به زیھنگام ازدواج ابوالعاص و ز ل جهیه خدکبود  یآن، گردنبند درمیان

آن گردنبند را  ص خدا رسول ید: وقتیگو یم ل شهین عایالمؤمن ه داده بود. امیھد
د و ینکنب را آزاد یر زید اسیدان یاگر صالح م«ن شد و فرمود: یدًا متأثر و غمگید، شدید

خدا! و سپس ابوالعاص را آزاد  رسول یصحابه گفتند: باشد؛ ا». دیمالش را به او بازگردان
 .١پس دادند نب را بازیز یارسال ی هیردند و فدک

داشته  یا ارانش، وقفهیخطاب به  ص رمکجا در عبارت رسول ا نیخوبست ھم
 یاست؛ ادب و منش یمنش و بزرگ ن عبارت، چقدر سرشار از ادبیه اکم یم و بنگریباش

مان گرفت یاز ابوالعاص پ ص رمکا  م. رسولید خود را به آن آراسته سازیز بایه ما نک
نب، از آن دست یه زکد. چرا ینه ھجرت نماینب اجازه دھد تا به مدیه به زک

اش عمل نمود و  ه موفق به ھجرت نشده بود. ابوالعاص به وعدهکبود  یمستضعفان
ش شد ینه، به شدت آزمایر ھجرت به مدیدر مس ل نبینه فرستاد. زیمد نب را بهیز

 .٢ت و آزار قرار گرفتیو در معرض اذ

 نب)یب) مسلمان شدن ابوالعاص (شوھر ز
ه اقامت کانداخت، ابوالعاص در م یینب، جدایان ابوالعاص و زیه اسالم، مکپس از آن

د. یمسلمانان دم یروزیه صبح پکنه و نزد پدر بزرگوارش رفت تا آنینب به مدینمود و ز
 ی هین سفر، عالوه بر سرماین بحبوحه، ابوالعاص به قصد تجارت به شام رفت. در ایدر ا

داده بودند  یه به وکز با او بود یان نیشیاز قر یاز اموال برخ یخودش، مقدار یتجارت
 یا هیبا سر گشت، یشام بازم یه ابوالعاص از سفر تجارتک یند. زمانکتجارت  ھا تا با آن
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ان یسپاھ ی ل نموده بود. دستهیاروان گسکن یبه قصد ا ص خدا ه رسولکمواجه شد 
مت گرفتند. یاروان را به غنکخون زدند و اموال آن یاروان ابوالعاص شبکاسالم به 
رفت و به  ص رمکا  نب دخت رسولیز ی خته بود، شبانگاھان به خانهیه گرکابوالعاص 

بازپس گرفتن اموال  یز به او پناه داد. ابوالعاص براین ل نبیاو پناھنده شد. ز
نماز صبح به  یادا یبرا ص رمکه رسول اک ینه رفته بود. ھنگامیبه مد ،اروانشک

بانگ برآورد و  ل نبیصف بستند، ز ص مسجد رفت و مردم پشت سر آن حضرت
نماز را به  ص خدا رسول یوقت». ع را پناه دادمیمردم! من، ابوالعاص بن رب یا«گفت: 

، دمیه من شنکا شما ھم آنچه را یمردم! آ یا«رد و فرمود: کان رساند، رو به مردم یپا
ه جان محمد در دست اوست، من از ک یسوگند به ذات«. فرمود: یگفتند: آر» د؟یدیشن

ه شما کدم یرا شن یزیه ھمان چکنیدانستم تا ا ینم یزیچ چین موضوع ھیا
 یدخترم! ابوالعاص را گرام یا«دخترش رفت و گفت:  ی آنگاه به خانه…». دیدیشن

پس از  ص رمکرسول ا». یستیاو حالل ن یه تو، براکشود  یکد به تو نزدیبدار و نبا
ن شخص، یا«ه حضور داشتند و فرمود: یه در آن سرکفرستاد  یآن به دنبال مجاھدان

 یکید؛ پس اگر نیا تهمت گرفید، از ماست و شما، اموال او را به غنیدان یه مکھمانگونه 
م و اگر اموالش را به او ین را دوست دارید، ما ھمید و مالش را به او بازپس دھیینما
 ید، ارزانیا مت گرفتهیه به غنک یرا اموالی؛ ز م با خود شماست)ید، (تصمیپس ندھ باز

خدا!  رسول یا«گفتند:  س اصحاب ».دیباشد و شما به آن سزاوارتر یخداوند به شما م
، یردند؛ چنانچه شخصکز یار را نکن یو ھم» میدھ می پس ما، اموالش را به او باز

از اصحاب،  یکی یزند؛ حتیر یه در آن آب مک کیوچک، ظرف یگریآورد و فرد د  کیمش
ه، بار بست کالعاص به قصد م پس دھد. ابو العاص باز با خود آورد تا آن را به ابو یا زهین

ا یش! آیجماعت قر یا«ان گفت: یشیگرداند. او، به قر را به صاحبش برس کتا مال ھر 
» داشته باشد و ھنوز آن را پس نگرفته باشد؟ یه نزد من، مالکاز شما ھست  یسک

ابوالعاص ». میافتیر دھد. ما، تو را وفادار و بزرگوار ینه؛ خدا، به تو خ«ان گفتند: یشیقر
دھم  یست و شھادت میجز الله ن یحقربچ معبود یه ھکدھم  یم یمن، گواھ«گفت: 

ز مانع مسلمان شدن من در یچ چیه ھکخداست. به خدا سوگند  ی ه محمد، فرستادهک
د شما به من گمان بد یه شاکدم ین ترسیه من از اکنینشد جز ا ص خدا حضور رسول

ه ک کنیام. ا ه من به خاطر خوردن اموال شما اسالم آوردهکد ین بپندارید و چنیببر
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خاطر شدم، اسالم  ن بابت، آسودهید و من از ایاوند، اموالتان را به شما برگردانخد
گران یو د یت عامر شعبیدر روا .١نه رفتیدر مد ص رمکآنگاه به نزد رسول ا». آوردم

او ن، ازشام بازگشت، به اکع به ھمراه اموال مشریه ابوالعاص بن ربک یآمده است: زمان
، اموال ھا نیه اکتو باشد؟ چرا ن اموال، از آِن یو ا یاوریاسالم ب یخواھ یا میگفته شد: آ

انت در یه مسلمان شدن خود را با خکبد است  یلیخ«ن است. ابوالعاص گفت: اکمشر
 .٢»نمکامانت آغاز 

ه عبارتست کم یریگ یرا فرا م یمنش ارزشمند و بزرگ ،س سخن ابوالعاصن یاما، از 
ن یر مسلمانان؛ بنابرایبا غ ی، حتیاخالق یھا ارم و ارزشکبه م یو آراستگ یاز: امانتدار

 د.یانت نمای، در امانت خیه به ھر سببکست یمسلمان ن ی بندهیز
افت، یحضور  ص ع مسلمان شد و در محضر رسول خدایه ابوالعاص بن ربک یزمان

ن به او داد و دوباره آنھا را یشیاح پکرا با ھمان ن ل نبیھمسرش ز ص آن حضرت
ات ینه، روایدر مد ص خدا نب و ابوالعاص به رسولیستن زویدر مورد پ .٣ردکعقد ن

به رسول  س ابوالعاص یانگر وفاداریات، بین روایز آمده است. البته تمام این یگرید
 ل نبیه زکن موضوع است یا ی ات نشان دھندهین روایباشد و تمام ا یم ص رمکا

 .٤ان مواجه شدکمشر یاز سو یو آزار فراوانت ینه، با اذیه به مقصد مدکھنگام خروج از م

 فرزندانششمار و  ،لنب یج) وفات ز
برد؛ دو  ینه میرا به مد ص الله نب دختر رسولیز ،ید: شخصیگو یر میبن زبة عرو

ر شدند و بر او غلبه نمودند. یان خود را به آنھا رساندند و با آن شخص درگیشیقر تن از
افتاد و  یتخته سنگ یرو ل نبیب زین ترتیبدل دادند و را ھُ  ل نبیآن دو، ز

از زنان  یان بردند. تعدادیرد. او را نزد ابوسفک یزیاش، سقط شد و خونر بچه
پس  ل نبیز .ل دادینب را به آنان تحویان، زیان رفتند. ابوسفیھاشم نزد ابوسف یبن

ه بر اثر کآنبرد تا  یده بود، رنج میه به او رسک یبیرد و ھمچنان از آسکھجرت  یاز مدت
د شده یھش ل نبیه زکن باور بودند یرو صحابه بر ا نیب، درگذشت. از ایھمان آس
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 .١درگذشت ینب در آغاز سال ھشتم ھجریاست. ز
 ل هیعط نب حضور داشت. امیفن و دفن زکاسباب  یساز در آماده ص خدا رسول

شما شستنش «به ما فرمود:  ص رمکا  رسول ،فوت نمود ل نبیه زک ید: زمانیگو یم
ا یافور ک پنجم از ی د و در مرتبهییا پنج بار، او را بشوید: سه بار یرا به صورت فرد قرار دھ

د، به من خبر یان رساندیبه پا د و چون غسل دادنش راینکھمانند آن استفاده  یزیچ
م. یخبر داد ص خدا ارمان تمام شد، به رسولک، ید: وقتیگو می ل هیعط ام».دیدھ

 .٣»دیاو را با آن بپوشان«ند و فرمود: کما اف یرا به سو .٢نگشلُ  ص آن حضرت
م و یبر یم یمتحمل شد، پ ص رمکه رسول اک ییھا بتیسان به حجم مص نیبد

ز شده است. اما رسول یر دخترانش نیھا، دامنگ بتیالت و مصکن مشیه اکم یابی یدرم
راه و روش غلبه و ب یترت نید. بدیورز ییباکیر دعوت شیھمچنان در مس ص رمکا

و  ییباکیازمند شیاسالم، ن یروزیه پکم یآموز یم و میریگ یعزت اسالم را فرا م
 است. یجانفشان

در  ید. علیگرد یامامه و عل یھا از ابوالعاص صاحب دو فرزند به نام ل نبیز
فوت نمود.  ص خدا ات رسولیدر ح یه علکن گفته شده یدرگذشت. ھمچن یخردسال

ه، کدر روز فتح م ص امبرخدایشده بود. پ یکنزد ،صیتشخبه سن ه ک یآن ھم زمان
ز، نزد یناقه نشانده بود. امامه ن یرا پشت سرش، رو یه علکه شد کوارد م یدر حال
امامه را   شنماز مردم بود،یه پک یدر حال ص ز بود. آن حضرتیعز یلیخ ص خدا رسول

ه نماز کدم یرا د ص خدا د: رسولیگو یم س یانصار  شت. ابوقتادهاگذ یدوش خود م یرو
خود گذاشته  شاش) را بر دو یدختر ی العاص (نوه یه امامه بنت ابک یگزارد در حال یم

 .٤داشت یخاست، او را برم یگذاشت و چون برم یاو را م  رفت، یوع مکبه ر یبود؛ وقت
رد کش کشیپ ص رمکورآالت به رسول ایز ی، مقدارید: نجاشیگو یم ل عائشه

در  ص خدا بود. رسول ینش، حبشیه نگکوجود داشت  یآنھا انگشتر درمیانه ک
 یعنی ،نبیدخترش ز دخترِ  یرا برا گردان بود؛ آنگاه آنیه از آن روکآن را گرفت  یحال
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 یگریت دیدر روا .١»یاراین، خودت را بین نگیدخترم! با ا یا»  امامه، فرستاد و گفت:
 از یه با خود گردنبندکاش رفت  به نزد خانواده یدر حال ص خدا آمده است: رسول

س از شما خواھم داد کبه آن را ن گردنبند یا«داشت و فرمود:  یمانی یھا جنس مھره
ه آن را به عائشه بنت کن باور بودند یھمه بر ا». ش از ھمه دوست دارمیه او را بک

ز بود، ینب نیزه دختر کدختر ابوالعاص را  ص خدا خواھد داد؛ اما رسول ل رکابوب
 ،در چشم امامه .٢ردکزان یصدا زد و با دست خود، آن گردنبند را به گردنش آو

د و یشکشخصًا با دست خود بر آن  ص خدا ه رسولکداشت  وجود ینکیچر یدیسف
 یبن اب یش علران رفت. امامه برخالف برادین از مکیچر یدیسان، آن سف نیبد

بن  یدرگذشت، عل ل زھرا، ی  اش فاطمه خالهه کالعاص، زنده ماند و پس از آن
 س ر بن عوامیع، دخترش امامه را به زبیبا او ازدواج نمود. ابوالعاص بن رب س طالب یاب

 س یه علک یدرآورد. زمان س طالب یبن اب یز امامه را به ازدواج علین س ریسپرده بود. زب
بن نوفل  ةری، مغس یبود. پس از شھادت عل یھمسر و ل د، امامهیبه شھادت رس

ه کدرگذشت  یزمان ل ازدواج نمود. امامه ل بن حارث بن عبدالمطلب با امامه
ا یبه دن ییحیبه نام  یره باردار شده و پسریبن نوفل بود. امامه، از مغ ةریدر ازدواج مغ

ان ی، پالنب یدرگذشته است و با مردن او، نسل ز یه در ھمان خردسالکآورده 
 رد.کدا نیافت و ادامه پی

 ص الله ه بنت رسولیرق -۲
 یس ص خدا ه رسولکا آمد یبه دن ینب، در زمانیه پس از زیح، رقیبنا بر قول صح

اسالم  ل جهیھمزمان با مسلمان شدن مادرش خد ل هیوسه ساله شده بود. رق
لھب از او  یبن ابعقبة شتر یعت نمود.پیب ص خدا ر مردم با رسولیآورد و ھمچون سا

عقبة مسد، نازل شد، ابولھب به پسرش  ی ه سورهک یبود، اما زمان ردهک یخواستگار
ز ین ص خدا رسول». یستیگر پسر من نی، دیاگر دختر محمد را طالق ندھ«گفت: 

رده بود. کز درخواست طالق یه نیه رقکخواھان طالق دخترش شده بود؛ ھمچنان
ش خوانده است، به عقبه ک زمیه و ھکار معریب ه قرآن، او را آتشکل، مادر عقبه یجم ام

                                                           
 .۴۳فة، صیة الشریف است. الدوحة النبوی)، سندش، ضع۶/۱۰۱،۲۶۱مسند احمد ( -١
 .۴۳فة ، صیة الشری)؛ الدوحه النبو۴/۲۴۵عاب (ی)؛ اإلست۸/۴۰طبقات ابن سعد ( -٢
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ب عقبه بن ابولھب، یترت نیبد». ن شده استید یب ،ه اوکراچه را طالق بده، یرق«گفت: 
داشت و او ار از دست  یه را گرامیمتعال، رق یسان خدا نیرا طالق داد و بد ل هیرق

ه کاتفاق افتاد  یطیدر شرا یین جدایعقبه باشد. ا یخفت و خوار ی هید تا مایعقبه رھان
ه کدر م س رده بودند. عثمان بن عفانکخود را شروع ن ییزناشو یه زندگیعقبه و رق

رو  نیا نه ھجرت نمود. ازیرد و با او به حبشه و سپس به مدکازدواج  ل هیبا رق
 .١لت دو ھجرت برخوردارندیه از فضکاست  یسانکه، جزو یرق

د: یگو یم ینه، پس از جنگ بدر وفات نمود. ابن شھاب زھریدر مد ل هیرق
ه دچار ک ص الله ه بنت رسولیاز ھمسرش رق یبه خاطر پرستار س عثمان بن عفان

 یروزیپ ی د بن حارثه، مژدهیه زک یحصبه شده بود، از حضور در جنگ بدر باز ماند.زمان
فارغ شده بود. ابوعمر بن  ل هیرق یسپارکاز خا س نه آورد، عثمانیبدر را به مد

به  س ه عثمانکنظر ندارند   ن مورد اختالفیرت، در ایس ید: علمایگو یعبدالبر م
د و ینما یه پرستاریافت تا از ھمسرش رقیدر غزوه بدر حضور ن ص خدا دستور رسول

در حبشه از  ل هیرق .٢دیم گردین پاداش بدر سھیم و ھمچنیرو در غنا نیاز ا
 س عثمان ی هینکرو  نیا آورد. از ایبه نام عبدالله به دن یباردار شد و پسر س عثمان
ه عبدالله تا کن گفته شده یرد. ھمچنکاند. عبدالله، دو سال عمر  عبدالله گفته را ابو

زد. پس از آن، صورت عبدالله  کبه چشمانش نو یزنده بوده است؛ خروس یشش سالگ
ش از تولد عبدالله، یه، پیاند: رق گفته یورم نمود و به دنبال آن، عبدالله درگذشت. برخ

ا آمد و وفات ین سقط شد. به ھر حال عبدالله به دنیباردار شد؛ اما جن س از عثمان
 .٣اتش باردار نشدیان حیه تا پاینمود و پس از آن، رق

ن یبه سرزم س به ھمراه عثمان ل هیرق«  آورده است:» طبقات«ابن سعد در 
نش یباردار شد؛ اما آن دفعه، جن س ن ھجرت، از عثمانیرد. در نخستکحبشه ھجرت 

را به  س عثمان ی هینکه کا آورد یبه نام عبدالله به دن یرد و پس از آن، پسرکرا سقط 
 .١دیبا مردن عبدالله منقطع گرد ل هینسل رق .٤»اند عبدالله گفته ابو ،خاطر او

                                                           
 ).۲/۲۴۲( یر قرطبی؛ تفس۴۴فة، صیة الشریالدوحة النبو -١
 ).۴/۱۹۵۲عاب (یاإلست -٢
 .۴۵فة، صیة الشری؛ الدوحة النبو۵۳، صیة الطاھرة از دوالبیالذر -٣
 ).۸/۳۶طبقات ( -٤
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 ص الله لثوم بنت رسولک ام -۳
خود، معروف شده و  ی هینکه با کلثوم است ک ، امس یحسن بن عل ی ن خالهیسوم
نقل نموده  یریم از مصعب زبکه حاکباشد  یه میاند، ام ردهکر کاو ذ یه براک یتنھا نام

لثوم را به ک بن ابولھب، ام ۀبیعق .٢تر بود بزرگ ل  از فاطمه ل لثومک است. ام
ه عقد ازدواج بسته یشتر گذشت، برادرش عقبه با رقیاح خود درآورده بود. چنانچه پکن

شروع  ص امبریخود را با دختران پ ییزناشو یزندگ ھا نیاز ا یکچ یاما ھبود؛ 
ه را طالق یه به عقبه دستور دادند تا رقکل ھمانطور یجم ردند. ابولھب و ھمسرش امکن

به، یه عقکآمده است  یتیلثوم جدا شود. در رواک ز خواستند تا از امیبه نیدھد، از عق
». ن تو را قبول ندارم و از دخترت جدا شدمیمن، د«رفت و گفت:  ص خدا نزد رسول
، در یرد. وکرا پاره  ص راھن آن حضرتیور شد و پ حمله ص رمکامبر ایآنگاه به پ

رد کن عملینش اکدر وا ص رمکآن زمان قصد مسافرت به شام را داشت. رسول ا
». دیاز سگانش را بر تو مسلط نما یکیه کخواھم  یاما من از خدا م«به فرمود: یعق
به نام  یانکه در مکشام به راه افتاد تا آن یش، به سویر بازرگانان قریبه به ھمراه سایعق

 یوا یا«به گفت: یزد. عق یدر اطراف آنان دور م یری(زرقاء) بار انداختند. آن شب، ش
مرا خواھد خورد. محمد،  ،ردکن یه محمد نفرکر ھمچنانین شیبر من! به خدا سوگند ا

ر، یش». شتن دادکه است و من در شام ھستم، مرا به کمه خودش در ک یدر حال
 .٣شتکبه رفت و سرش ر اگاز گرفت و او را یان، به سراغ عقیاروانکان یبرجست و از م

بود  ص خدا ه با پدرش رسولکلثوم در مک لثوم را طالق داد، امک به، امیه عقکپس از آن
 .٤اش، ھجرت نمود خانوادهر افراد ینه، با سایبه مد ص رمکو پس از ھجرت رسول ا

 :للثوم ک ازدواج ام
 ،بود س ه ھمسر عثمانک ص الله ه بنت رسولید: رقیگو یب مید بن مسیسع

 س به عثمان س وه شد. عمریز بین س درگذشت. در ھمان زمان، حفصه بنت عمر

                                                                                                                                              
 .۴۵فة، صیة الشریالدوحة النبو -١
 .۴۶فة، صیة الشریالدوحة النبو -٢
ت قرار دارد یاکن حیان ایر بن عالء در شمار راوی)؛ زھ۴۳۶، ۲۲/۴۳۵( یر از طبرانیبکالمعجم ال -٣

 .۷۶ ی ة الطاھرة، شمارهیالذر …ف استیه ضعک
 .۴۶فة، صیة الشریالدوحة والنبو -٤
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ه قصد کده بود یشن ص خدا از رسول س عثمان» ؟یخواھ یا حفصه را میآ«گفت: 
ن یا س نداد. عمر س به عمر یچ پاسخیرو ھ نیرا دارد، از ا ل ازدواج با حفصه

فرمود:  س خطاب به عمر ص رمکرد. رسول اکبازگو  ص خدا رسول یموضوع را برا
 یعنینم و بھتر از حفصه، ک یبا حفصه ازدواج م  ؟ من،یخواھ ین را میا بھتر از ایآ«
در  ب لثوم و عثمانک عقد ازدواج ام .١»آورم یدر م س لثوم را به ازدواج عثمانک ام
ھمان سال  یالثان یدر جماد س صورت گرفت. عثمان یع االول سال ششم ھجریرب
 .٢اش برد لثوم را به خانهک ام

لثوم مشغول شستن ک لثوم رفت. امک دخترش ام ی به خانه ص خدا بار رسول یک
 یکیبه ابوعبدالله ن )یتوان یدخترم! (تا م»  فرمود: ص رمکبود. رسول ا س سر عثمان

 .٣»به من شباھت دارد یش از ھمه، از لحاظ اخالقیاصحابم ب درمیانرا او ین؛ زک

 :للثوم ک وفات ام
درگذشت.  یه در شعبان سال نھم ھجرکنیبود تا ا س ھمسر عثمان ل لثومک ام

نار قبرش کش، در یسپارکبجا آورد و ھنگام خا ص خدا اش را رسول نماز جنازه
لثوم ک نار قبر امکه کدم یرا د ص خدا د: رسولیگو یم س  کبن مالنشست. انس 

از شما  یسکچه «فرمود:  ص خت. آن حضرتیر یم کنشسته بود و از چشمانش اش
 ص خدا رسول». من«گفت:  س ابوطلحه» شب با ھمسرش، ھمبستر نشده است؟ید

ت، یگذاشتن م یبرا س د: ابوطلحهیگو یم س انس». پس تو وارد قبر شو«فرمود: 
لثوم را غسل دادند. ک ه بنت عبدالمطلب، امیس و صفیاسماء بنت عم .٤داخل قبر رفت

 ید: علیگو یابن سعد م .٥»دیا پنج بار غسل دھیاو را سه بار «فرمود:  ص خدا رسول
گذاشتن  ی، براس به ھمراه ابوطلحه س دیبن ز اسامةطالب، فضل بن عباس و  یبن اب

                                                           
 ح.یبا سند صح ۴/۴۹/۹م (کحا کمستدر -١
 .۴۷فة، صیة الشریف؛ الدوحة النبویبا سند ضع ۱۱۰ ی سنن ابن ماجه، شماره -٢
ث، محمد بن عبدالله از یدن حیگفته است: در ا ی)؛ ھاشم۹/۸۱مجمع الزوائد و منبع الفوائد ( -٣

 نان ھستند.یان آن، ثقه و قابل اطمیر راویشناسم و سا یه من، او را نمکرده کت یمطلب روا
 ).۱۲۸۵( ی ث شمارهی، حدیح بخاریصح -٤
 ).۳۰۶۳( ی عاب، شمارهی)؛ اإلست۱۲۵۳( ی ث شمارهی، حدیح بخاریصح -٥
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 لثومک ام، ه بنت عبدالمطلبیس و صفیلثوم شدند و اسماء بنت عمک ت، داخل قبر امیم
 .١را غسل دادند ل

 :للثوم ک فرزندان ام
چ ینزاده و از او ھ ی، فرزندص الله لثوم بنت رسولک ه امکعلما، اتفاق نظر دارند 

ھمواره  یه برخکشگفت و تعجب است  یبس یالبته جا .٢نمانده است یفرزند
رند و یبا آن حضرت خرده بگ ص امبریمورد صحت نسبت دختران پاند تا در  دهیوشک

ژه یرا دارند. بو ص رمکمحبت رسول ا یه ادعاک ینند! آن ھم در حالکخدشه وارد 
  ارا، از دختران رسولکز آشی، به اشاره و نیخ اسالمیو تار یم، سنت نبویرکه قرآن ک
ه از کاست  یافکاحزاب  ی سوره ۵۹ ی هیآ ین افرادیاند؛ در رد چن ردهکاد ی ص رمکا

ه آن کح نموده یسان تصر نیرده و بدکاد یجمع  ی غهیبا ص ص خدا دختران رسول
متعال  یه چند دختر داشته است. خداکدختر نداشته، بل یکفقط  ص حضرت

 د:یفرما یم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ٓ  َوَ�َناتَِك  َ�ِٰجَك ّ�ِ ۡ ٱ ءِ َو�َِسا  ِمن ِهنَّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُدۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 ۚ دۡ  َ�ٰلَِك  َجَ�ٰبِيبِِهنَّ
َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
ُ ٱ َوَ�نَ  َنۗ ذَ�ۡ يُؤۡ  فََ�  نَ َر�ۡ ُ�عۡ  أ [األحزاب:  ﴾٥٩ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ

۵۹[.  
خود را  یاھ ه روپوشکغمبر! به ھمسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو یپ یا«

بند و بار) باز شناخته  ینند تا (از زنان بک یکنند و نزدکافش فرو یجمع و جور، بر خو
رند و خداوند، آمرزنده و مھربان یت و آزار (اوباش) قرار نگیجه مورد اذیشوند و در نت

 .»است

                                                           
 ).۳۵۶۳( ی عاب، شمارهی)؛ اإلست۸/۳۸،۳۹طبقات ( -١
)؛ ۹۱/۲۱۷)؛ مجمع الزوائد (۴/۴۸۹)؛ اإلصابة (۴/۴۸۷عاب (ی)؛ اإلست۸/۳۸طبقات ابن سعد ( -٢

 .۴۹فة، صی)؛ الدوحة الشر۲/۳۸۰ون األثر (یع



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبحث دوم
 ش یزهراء، مادر حسن بن عل ی فاطمه

رسول  یعنیفرزندان آدم  ین و سرور و آقاای، فاطمه دختر امام متقس مادر حسن
، لفاطمه  ی هینکلد بود. یحه بنت خویخد ل باشد. مادر فاطمه، یم ص رمکا

ه آن ک یو زمان ص رمکش از بعثت رسول ایپ ل فاطمه .١ھا بوده استیاب ام
را در  ل همفاط ص رمکامبر ایپ .٢ا آمدیوپنج ساله بود، به دن یس ص حضرت

درآورد. حسن،  س طالب یبن اب ی، پس از جنگ بدر به ازدواج علیسال دوم ھجر
شش  ل  ن ازدواج خجسته بودند. فاطمهیا ی نب و محّسن، ثمرهیلثوم، زک ن، امیحس

 .٣درگذشت ص خدا ماه پس از وفات پدر بزرگوارش رسول

 لزهراء  ی فاطمه ی هیزیو جه هیـ مهر۱
ردند. ک یخواستگار ص خدا را از رسول ل د: فاطمهیگو یم س طالب یبن اب یعل

اند؟  ردهک یخواستگار ص خدا ه فاطمه را از رسولک یدان یا میام به من گفت: آ عمه
 ص خدا اند. چرا نزد رسول ردهک یگفتم: نه. گفت: چرا؛ واقعًا از او خواستگار

ازدواج دارم؟!  یبرا یزیتا فاطمه را به ازدواج تو درآورد؟ گفتم: مگر من چ یرو ینم
 س ی، حتمًا فاطمه را به تو خواھد داد. علیبرو ص خدا گفت: اگر تو نزد رسول

رفتم و  ص خدا  ه نزد رسولکنیرد تا اکدوار یقدر مرا ام خدا قسم، او آنه د: بیگو یم

                                                           
 ).۴/۳۶۵)؛ اإلصابة (۵/۵۲۰أسد الغابة ( -١
 ).۸/۲۶طبقات ابن سعد ( -٢
 ).۲/۱۱۸(  ر أعالم النبالءی). س۲/۳۹،۴۳اء (یة األولیحل -٣
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 ص بت آن حضرتیه از جالل و ھکش نشستم و دم نزدم. به خدا سوگند یروبرو
فاطمه  یخواستگار ید برایشا«  فرمود: ص خدا م. رسولینتوانستم سخن بگو

گفتم: » ؟یه او را به ازدواج خود درآورک یدار یزیا چیآ«گفتم: بله. فرمود: » ؟یا آمده
ه جان ک یخود گفتم: قسم به ذاتبا »  ؟یردکرا چه  یآن لباس رزم«  بخدا. فرمود: نه،
فرمود:  ص رمکا  آن زره، فقط چھارصد درھم ارزش دارد! رسول در دست اوست، یعل
». تو حالل گردد یش بفرست تا برایفاطمه را به ازدواج تو درآوردم؛ پس آن زره را برا«
به  ص خدا ه رسولک یا هیزیجھ .١بود ص الله فاطمه بنت رسول ی هین، مھریا !یآر

اه اذخر پر شده یه از گکن یبالش پوست یکروانداز،  یکداد، عبارت بود از:  ل فاطمه
 س ن مضمون آمده است: عثمان بن عفانیبد یتیع، روایاھل تش یھا تابکدر  .٢بود

ام را  ید: لباس رزمیگو یم س یرد. علک کمک س ین ازدواج خجسته به علیدر ا
به چھارصد درھم فروختم.  س عثمان بن عفانبرداشتم و به بازار رفتم و آن را به 

! یعل یگرفتم و زره را به او دادم، عثمان گفت: ا س چھارصد درھم را از عثمان یوقت
طور است.  نیست؟ گفتم؟ بله، ھمیمن و چھارصد درھم از آن تو ن از آِن  ،زره کنیا ایآ

نار را یچھارصد د ب زره ویترت نیبد». من به تو باشد ی هین زره، ھدیا«گفت:  س عثمان
گذاشتم و ماجرا را  ص آن حضرت یرفتم و آنھا را جلو ص خدا گرفتم و نزد رسول

 .٣ردکر یخ یدعا س عثمان یبرا ص رمکا  ردم. رسولکشان بازگو یا یبرا

 بخت رفت ی فاطمه به خانه یـ وقت۲
شوھر فرستادند، من  ی ه فاطمه را به خانهک ید: زمانیگو یس میاسماء بنت عم

 یا«در زد و فرمود:  ف آورد ویتشر ص خدا ه شد، رسولکحضور داشتم. صبح 
بله، «؟! فرمود: یا گفت: او، برادر توست و به او زن داده». نکمن! برادرم را صدا یا ام

 ص آمد. آن حضرت ص رمکبه حضور رسول ا س ید: علیگو یاسماء م» من!یا ام یا
 ل فاطمه». فاطمه را به نزدم بخوان«رد و آنگاه فرمود: کش دعا ید و برایش آب پاشیرو

                                                           
 ) با سند حسن.۳/۱۶۰( یھقیبوة از بدالئل الن -١
ق: فؤاد احمد یفضلھا، به تحقفي  ؛ مسند فاطمة الزھراء و ما ورد۶۶۷ة، صیرة النبویح السیصح -٢

 .۱۸۹، صیزمرل
 .۱۳۷،۱۳۸ت، صیعة و أھل البی)؛ الش۱/۳۵۹( یشف الغمة از اربلک -٣
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د، به حضور یلرز یش مین انداخته بود و صداییه سرش را از شرم و آرزم پاک یدر حال
چ مگو؛ من، تو را به ازدواج یھ»  فرمود: ص آمد. آن حضرت ص رمکا  رسول

د و یآب پاش ل فاطمه یو آنگاه رو» ام شانم درآوردهیان خوین فرد از میتر محبوب
افتاد؛  یاھیس یکبه  کرد و سپس بازگشت؛ ھنگام بازگشت، چشم مبارکش دعا یبرا

اسماء «. فرمود: یگفتم: آر» ؟یاسماء ھست«د: ی؟ گفتم: منم. دوباره پرسیستکیفرمود: 
 .١ردکم دعا یبرا ص خدا د: آنگاه رسولیگو یگفتم: بله. اسماء م» س؟یبنت عم
ه کم یابی یم و درمیبر یم یپ یارزشمند اجتماعو مھم  ی تهکن یکن ماجرا به یاز ا

 ند.ینما یارکگر ھمیدیک، با یمختلف اجتماع یھا د در مناسبتیافراد جامعه با

 لفاطمه  یـ جشن عروس۳
 ص رمکنمود، رسول ا یرا خواستگار ل فاطمه س یه علک ید: زمانیگو یده میبر

دھم و  یقوچ م یکسعد گفت: من، ». ، جشن گرفتیعروس ید برایحتمًا با«فرمود: 
د. یفرا رس یه شب عروسکنیردند تا اکاو جمع  یذرت برا یز مقداریاز انصار ن یتعداد

 س یعل یش را رویرد و سپس آب وضویآب خواست تا وضو بگ یمقدار ص خدا رسول
 ربا«: یعنی .٢»اـ�ارك يف شبلهما وـ�ارك عليهما وـا� بارك فيهم«رد: کخت و دعا یر

 کازدواج آنھا را مبار ی  ن و ثمرهکت یت عناکت بفرما و به آنھا برکن دو را بابریا! ازدواج ایخدا

 .»ر بگردانیو باعث خ

 بو فاطمه  یعل یت زندگانیـ وضع۴
 ص خدا ن افراد در نزد رسولیه از محبوترک ب و فاطمه یعل کمشتر یزندگان

د: یگو یم س یشد. عل یم یسپر ییباکیو ش یو سخت ییمال زھد و پارساکبودند، در 
 یزیچ ص  خد م و نه رسولیداشت یزیه نه ما چکبر ما گذشت  یدر حالروز چند 

رفتم و  یلنجار مکن افتاده بود. با خود یزم یه روکدم ید ینارین اثنا دیداشت. در ھم
گذران شت و یمع یا نه. سرانجام از بابت مشقت و سختیه آن را بردارم کمتردد بودم 

ده بودم، به یه خرکدم. آن مقدار آرد را یآرد خر ی، آن را برداشتم و با آن مقداریزندگ
ر ین و نان بپز. فاطمه شروع به خمکر ین آردھا را خمیفاطمه دادم و به او گفتم: ا

                                                           
 ح.ی) با سند صح۳۴۲( ی )، شماره۲/۹۵۵فضائل الصحابة ( -١
 ).۲/۸۵۸)؛ فضائل الصحابه (۱۱۵۳(یر، از طبرانیبکالمعجم ال -٢
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سرش به  یجلو یرد، موھاک یر میه فاطمه، آردھا را خمک یردن آردھا نمود. ھنگامک
ما بود. به ھر حال فاطمه،  یزندگان ین، از سختیخورد و ا یمر یظرف خم یھا نارهک

 ص ردم. آن حضرتکش بازگو یرفتم و موضوع را برا ص رمکنان پخت. نزد رسول ا
 .١»داشته است یه خداوند به شما ارزانکاست  یرا رزقید؛ زیاز آن نان بخور«فرمود: 
 ص الله رسول ه با فاطمه دخترک یفرموده است: زمان س ید: علیگو یم یشعب
، بر ھا ه فاطمه شبکپوست گوسفند  یکم جز ینداشت یراندازیچ زیردم، ھکازدواج 

چ یم و ھیردک یشترمان را در آن حمل م ی ز، علوفهید و روز نیخواب یآن م یرو
 .٢میھم نداشت یخدمتگزار

ار کافتن یبار، به شدت گرسنه شدم؛ به قصد  یکفرمود:  س ید: علیگو یمجاھد م
رده کجمع  کخا یه مقدارکدم ید ینه رفتم. زنیاطراف مد یشتزارھاکبه مزارع و 

از دارد. نزدش رفتم و با او قرار یردن آنھا به آب نکگل  یه براکبود. حدس زدم 
خرما به من بدھد. شانزده دلو  یکاورم، یش بیه براک یھر دلو آب یه به ازاکگذاشتم 

رده بودم، شانزده دانه که ک یارکه دستانم تاول زد. در قبال کنیش آوردم تا ایآب برا
ش بازگو نمودم. آن یرفتم و ماجرا را برا ص خدا خرما گرفتم و سپس نزد رسول

 .٣راه من از آن خرماھا تناول فرمودبه ھم ص حضرت
نه یدر مد س ه پدر حسنکاست  یدیت سخت و شدیانگر وضعیت، بین روایا

م. یببر یھا پ یبا سخت ییارویرو یت، به روش شرعین روایاز ا میتوان یگذراند؛ ما، م
چیزی  ،رفت تا از دسترنج خود یشرع یارکسب و کبه دنبال  س یه علکچرا

ند. ک کمکدا شود و به او یپ یارکویکه نکن ننشست یو در انتظار ا خریداری نماید
برابر  تحمل در یرویت آموخت، قدرت و نین روایتوان از ا یه مک یگریدرس د

ش یرویبرد و توان و ن یرنج م یه ازگرسنگک یبا وجود س یھاست؛ چنانچه عل یسخت
ن یھم در ا یگریفرسا تن داد. درس د ار سخت و طاقتکافته بود، به آن یاھش ک

به خاطر آنان است.  یبه دوستان و ازخودگذشتگ یه ھمان وفادارکت وجود دارد یروا
ه به کامد یفرسا، مزدش را نگه داشت و دلش ن طاقتار کپس از  س یه علکھمانطور 

                                                           
 .۴۱، صیاز ندو یضت)؛ المر۷/۳۲۸نز العمال (ک -١
 .۴۱، صیاز ندو یضت)؛ المر۷/۱۳۳نز العمال (ک -٢
 ف است.ی)؛ سندش منقطع و ضع۱۱۳۵ة، مسند احمد (یثیالحد  )؛ الموسوعة۱/۳۲۰الصفوة ( صفة -٣
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رفت تا خرماھا را با ھم تناول  ص رمکه نزد رسول اک، خرماھا را بخورد؛ بلییتنھا
 .١نندک

ا ثروت انسان، یه فقر کن است ین ماجرا، ایا یھا ن آموزهیتر از مھم یکی
 یاصل کو مال اریه معکست؛ بلیاش ن ا عدم محبت خدا با بندهیمحبت  ی دھنده نشان

 مردم باشد. یابیارز کد مالیه باکاست  یشگیو تقواپ ینه، خداترسین زمیدر ا

 لزهراء  ی فاطمه ییباکیـ زهد و ش ۵
ه کلف بود؛ ھرچند کو ت یدگیچیبدور از ھرگونه پ س طالب یبن اب یعل یزندگان

 یبعده در سطور ک یتیاکشد. ح نمی افتیش در آن یرفاه و آسا یو ظاھر یاسباب ماد
را در آن زمان  ص رمکو موضع رسول ا ل فاطمه یزندگ یم خواند، سختیخواھ

خانه  یارھاکرد تا در ک یه دخترش فاطمه از او درخواست خدمتگزارکند ک یان مینما
ت یاک، شبایار با آسک یاز سخت ل د: فاطمهیگو یم س ید. علینما کمکبه او 

به  ل آوردند؛ لذا فاطمه ص رمکا یر نزد نبیاس ین بحبوحه تعدادیداشت. در ھم
اش ر ابا او  د و خواستهیرا د ل شهیه عاکافت؛ بلیاو را ن یامبر رفت، ولیپ ی خانه
آمدن او را از  ل شهیاش آمد، عا به خانه ص رمکا یه نبک یان گذاشت. ھنگامیدرم

نزد ما آمد.  ص رمکه رسول اکم یباخبر ساخت. ما، به رختخواب رفته بود ل فاطمه
 یه سردک ین ما نشست، طوریآنگاه ب». دیبلند نشو«ه فرمود: کزم یخواستم برخ یم

بھتر  یزیا به شما، چیآ«ردم و سپس فرمود: کام احساس  نهیس ش را بریھا قدم
وسه بار  یبر، و سکو چھار بار الله ا ید، سیاموزم؟ ھرگاه به رختخواب رفتیتان ن ازخواسته

 .٢»است ار بھترکشما از خدمت ین، براید؛ اییلله بگو  وسه بار الحمد یسبحان الله و س
 یھا چگونه بحران ص رمکه رسول اکسازد  یما روشن م یت، برایاکن حیا

اصحاب، حل و  یاقتصاد یازھایالت و نکمش یبند تیق اولوینه را از طریمد یاقتصاد
قرار  یل اقتصادیاصحاب صفه را در رأس مسا یاساس یازھایرو ن نینمود. از ا یفصل م

ف یرد و ھم یبه خدمتگزار، چندان اساس ب و فاطمه یاز علیه نکداد و از آنجا  یم
 یازھایبه ن یدگیئه نمود و رساآن ار یبرا یگریار دکالت اھل صفه نبود، لذا راھکمش

                                                           
 ).۱۹/۴۹،۵۰( یدیازحم یخ اإلسالمیالتار -١
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ن رھنمود یا س طالب یبن اب یعل یعنی س ت قرار داد. پدر حسنیاھل صفه را در اولو
ر ی، امس یشد و عل یه روزھا، سپرکنیرد تا اکگوشش  ی زهیرا آو ص رمکرسول ا

بر  یت و رھنمود نبویه آثار تربکد. در آن زمان بود یمسلمانان گرد ی فهیمؤمنان و خل
ماند؛ ھر چند  کآن،پا ی بندهیا و ظواھر فرید و دامنش از دنیان گردینما س یعل

اد الله، سراسر قلب و وجودش ر ادر یر و که ذکار داشت. چرا ین را در اختیزم یھا گنج
د: یگو یرده بود. خودش مک یبندیپا ص رمکا  ین رھنمود نبیبه ا س یبرگرفته و عل

 کاد داد، آنان را تریار را به من کن اذیا ص خدا ه رسولکبه خدا سوگند از آن زمان «
 .١»نیشب صفّ  ی، حتیآر«فرمود: ن؟ یشب صف ید: حتیارانش پرسی از یکی». ردمکن

 لنسبت به فاطمه  ص خدا رت رسولیمحبت و غ -۶
ه در ک یارکن یشد، آخر یرھسپار سفر م ص خدا د: ھرگاه رسولیگو یم س ثوبان

 ص خدا ه رسولک یسکن یرفت و اول یم ل ه نزد فاطمهکن بود یرد، اک ینه میمد
 .٢بود ل رفت، فاطمه یپس از بازگشت از سفر، نزدش م

گشت،  یبازم یا سفریاز جنگ  ص خدا د: ھرگاه رسولیگو یم یخشن ی ثعلبه ابو
و آنگاه نزد  ل گزارد و سپس نزد فاطمه یعت نماز مکرفت و دو ر یابتدا به مسجد م

 .٣رفت یھمسرانش م
ه از لحاظ وقار و متانت در نشستن و کدم یرا ند یسکچ یھ«د: یگو یم ل شهیعا

 خدا ھرگاه فاطمه، نزد رسول». ه باشدیشب ص خدا رسول برخاستن، ھمچون فاطمه به
نار خود، کد و او را یبوس یشد، او را م یش بلند میبرا ص رفت، آن حضرت یم ص

 یرفت، فاطمه برا یم ل نزد فاطمه ص رمکا  ن ھرگاه رسولید. ھمچنینشان یم

                                                           
 ).۴/۲۰۹۲مسلم ( -١
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در  .١نشاند ینار خود مکشان را ید و ایبوس یخاست، آن حضرت را م یپدر بزرگوارش برم
 .٢دیبوس یرا م ص ه دست آن حضرتکآمده است  یگریت دیروا

، به یزان محبت ویانگر میند، بک یت میاوث را رین حدی، الشه یه عاکن یھم
باشد؛ چنانچه او را در نشستن و برخاستن و در وقار و متانت،  یم ل زھرا ی فاطمه

 نمود. یمعرف ص رمکن شخص به رسول ایتر هیشب

 .٣»أحّب أهل بييت إيّل فاطمة«فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س دیز اسامه بن
ه کم گرفت یتصم س یعل ی. بار»من، فاطمه است یام برا ن فرد خانوادهیتر محبوب«: یعنی

 یمردم سخنران یبرا ص رمکد. رسول ایبا دختر ابوجھل ازدواج نما ل بر سر فاطمه

: یعنی .٤»مّ� فمن أغضبها أغضب�فاطمة بضعة «اش، فرمود:  یرد و ضمن سخنرانک
 .»س، او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده استکتن من است؛ ھر  ی فاطمه، پاره«

فرمود:  یه بر فراز منبر مکدم یشن ص خدا د: از رسولیگو یم س مسور بن مخرمه

طالب، فال آذن، ثم ال  مغ�ة استأذنو� أن ينكحوا ابنتهم يلع بن أيبـإن هاشم ابن ال«
ة �نكح ابنتهم، فإنما � بضعبنيت واطالب أن يطلق  آذن، ثم ال آذن، إال أن ير�د ابن أيب

من اجازه  ره، ازیھاشم بن مغ ی خانواده«: یعنی .٥»�ؤذي� ما آذاهام�، ير�ب� ما أرابها، و
دھم؛ من،  یدرآورند؛ من، اجازه نم س طالب یبن اب یرا به ازدواج عل اند تا دخترشان خواسته
ه پسر ابوطالب بخواھد دختر مرا طالق دھد و با کدھم مگر آن ینم  دھم؛ من، اجازه یاجازه نم

ند، کقرار  یتن من است؛ ھرآنچه، او را آشفته و ب ی د. ھمانا فاطمه، پارهیدختر آنھا ازدواج نما

 .»دھد یازارد، مرا آزار میاو را ب ،من است و ھرآنچه یقرار یبو  یآشفتگ ی  هیما
از دختر  ینام س یآورده است: عل س ریبه نقل از عبدالله بن زب / یترمذ

 ةإنّما فاطمة بضع«د؛ فرمود: یرس ص خدا ن موضوع، به رسولیان آورد؛ ایابوجھل به م
 .٦»م� يؤذي� ما آذاها و يتعب� ما أتعبها

                                                           
 ).۵۲۱۷( ی داود، شماره یح سنن ابی)؛ صح۲۴۵۰( ی مسلم، شماره -١
 ).۳/۹۷۹ح دانسته است. (یداود، صح یح سنن ابی، آن را در صحی)؛ آلبان۵۲۱۷داود ( یسنن اب -٢
 ).۲/۲۵( یالسیمسند ط -٣
 ).۳۷۶۷( ی ث شمارهی، حدیبخار -٤
 ).۵۲۳۰( ی ، شمارهیبخار -٥
 ح.ی) با سند صح۱۳۲۷( ی )، شماره۲/۷۵۶فضائل الصحابة ( -٦



 سحسن مجتبی           ٨٠

 :لء  زھرا ی ل فاطمهیفضا
تر  از ھمه محبوب ص خدا رسول یان زنان، فاطمه برایاز م«د: یگو یم س دهیبر

 یچگونه تعارضیھ س ت عمرو بن عاصیت با رواین روایا .١»یان مردان، علیبود و از م
د؟ آن یش از ھمه دوست داریرا ب یسکد: چه یپرس ص خدا از رسول س ندارد. عمرو

 .٢»شه رایپدر عا«ان مردان؟ فرمود: ید از میپرس». شه رایعا«فرمود:  ص حضرت
ان زنان یاز م ص خدا ه رسولکن است ی، اس دهیت بریمنظور از روا ح:یتوض

ش از ھمه دوست داشته است. یرا ب س یت، علیان مردان اھل بیخاندانش، فاطمه واز م
، ص خدا ن شخص در نزد رسولیتر د: محتوبیگو یث مین حدیح ایدر توض یعربالابن 
ان زنان یشه؛ از میان ھمسرانش، عایاز م ص ه آن حضرتکر بوده است. ھمچنانکابوب

ش از ھمه دوست داشته یرا ب س یان مردان خاندانش، علیاش، فاطمه و از م خانواده
 .٣دیآ یان آنھا، به وجود نمیم یچ تعارضیگردد و ھ یث، جمع مین احادیب، ایترت نیاست.بد

 لفاطمه  ییصداقت لهجه و راستگو -۷
، فاطمه دختر ل  شهین عایالمؤمن ه ھرگاه امکرده کت یم، با سندش رواکحا

ه ھمچون فاطمه، کدم یند یسکچ یھ«گفت:  یآورد، م یاد میرا به  ص امبریپ
 .٤»صداقت لھجه باشد، جز پدرش یگفتار و دارا راست

 ل شهین عایامؤمن ه امکاست  ل زھراء ی از فاطمه یانیلت روشن و نماین فضیا
ن فرد یتر هی، شبییند و فاطمه را در صداقت و راستگوک یان میوا، آن را بیش یبا عبارت

 .٥دینما یم یمعرف ص رمکبه رسول ا

                                                           
، با او یح دانسته و ذھبیم، سندش را صحک؛ حا۳/۱۵۵۹تاب معرفة الصحابة (کم، کحا کمستدر -١

 رده است.کموافقت 
 ).۴۳۵۸( ی ، شمارهیبخار -٢
 .۱۳۷ت، صیأھل البفي  دةی)؛ العق۲۴۸، ۱۳/۲۴۷( یعارضة األحوذ -٣
، با او موافقت نموده یح دانسته و ذھبیم. آن را بنابه شرط مسلم صحک)؛ حا۳/۱۶( کمستدر -٤

 است.
 .۱۳۶ص  ت،یأھل البفي  دةیالعق -٥



 ٨١ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

 زنان دو جهان یبانوسردار و ـ فاطمه،  ۸
بانوان دو  ی، بانول  ه فاطمهکنیبر ا یت شده مبنیروا یاریح بسیث صحیاحاد

حسبك من �ساء « فرمود: ص خدا رسول د:یگو یم س کجھان است. انس بن مال
آسية امرأة خد�ة بنت خو�� وفاطمة بنت �مد وم بنت عمران وم� مر�ـالعال

م بنت عمران و یترند: مر ستهیاز ھمه شا ،ا، چھار زنیدن انان زنیاز م«: یعنی .١»فرعون

 .»ه ھمسر فرعونیو آس ص لد و فاطمه بنت محمدیجه بنت خویخد
فاطمة سيدة �ساء أهل اجلنة «فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س ید خدریابوسع

اھل بھشت به  ین بانویفاطمه، ارجمندتر«: یعنی »إال ما اكن من مر�م بنت عمران

ث را ین حدیا ل ل فاطمهیدر باب فضا ی. امام بخار»م بنت عمران استیمر یاستثنا

: یعنی »اجلنة فاطمة سيدة �ساء اهل«  فرموده است: ص رمکه رسول اکنقل نموده 
 .»است یبھشت ین بانویفاطمه، واالتر«

 ص خدا راث رسولیزهرا و م ی فاطمه -۹
رفتند و سھم  س رکنزد ابوب ب د: فاطمه و عباسیگو یم ل قهیصد ی شهیعا

از  ص ن آن حضرتیخواستند؛ آنان، خواھان زم ص خدا رسول ی هیخود را از ارث
فرمود:  ب در پاسخ فاطمه و عباس س رکبر بودند. ابوبیشان از خیو سھم ا کفد

النورث، ما تر�نا صدقة، إنّما يأ�ل «ه فرمودند: کدم یشن ص من از رسول خدا
چه از خود  م؛ آنیگذار یبه ارث نم یزیامبران، چیما پ«: یعنی »مالـ�مد من هذا ال آل

 .»٢خورند ین مال میفقط از ا ص محمد ی م، صدقه است؛ خانوادهیگذار یم
انجام  ص خدا ه رسولکرا  یمن، عمل«فرمود:  س قیر صدکابوب یتیبه روا

ه اگر کترسم  ین میه من از اکدھم؛ چرا ینم و آن را انجام مک ینم کاند، تر داده یم
 .»٣نم، گمراه شومکرا رھا ص آن حضرت ی هیاز رو یزیچ

قصد  ص پس از وفات آن حضرت ص خدا ه: زنان رسولکآمده است  یتیدر روا

                                                           
 ).۳/۷۴۵اة (کح دانسته است؛ مشی، آن را صحی؛ آلبان۱۳۲۵ ی )، شماره۲/۲۵۵فضائل الصحابة ( -١
 ۶۷۲۶ی ، شمارهیبخار -٢
 ) آورده است.۱۷۵۹ ی ن مضمون (شمارهیبه ھم یثیمسلم، حد -٣



 سحسن مجتبی           ٨٢

امبر یراث پیبفرستند و سھم خود را از م س رکرا نزد ابوب س عثمان بن عفانردند تا ک
 ص به آنان فرمود: مگر رسول خدا ل قهیصد ی شهینند؛ عاکدرخواست  ص رمکا

چه ما  برد؛ آن یاز ما ارث نم یسک«: یعنی؟ »النورث، ما تر�نا صدقة«: است  نفرموده

 .١»م، صدقه استیگذار یامبران از خود میپ
اليقتسم ورثيت ديناراً ما «فرموده است:  ص خدا د: رسولیگو یم س رهیابوھر

وارثان (بازماندگان) من، «: یعنی .٢»تر�ت بعد نفقة �سايئ و مؤنة اعم� فهو صدقة
ھمسرانم و  ی گذاشتم، بعد از نفقه یجا نند؛ آنچه من، از خود بهک یم نمیھم تقس ینارید

 .»رود یشمار م بهارگرانم، صدقه کپرداخت مزد 
ه کبردارد  ن مضمون را دریت شده و ھمه، این باب روایدر ا یحیث صحیاحاد

 ص راث رسول خدایم س قیر صدکن خاطر ابوبیبرد. به ھم یامبر ارث نمی، از پیسک
ن یرده باشد. او چنک یرویپ ص آن حضرت ی را صدقه به حساب آورد تا از فرموده

از  یزیو چ ستا ردهک ص خدا ه رسولکنم ک یرا م یارکمن، ھمان «فرموده است: 
انجامش  ص خدا ه رسولکرا  یارکبه خدا سوگند، «ا فرمود: ی. »٣نمک ینم کآن را تر

ه کن است یشود، ا یت معلوم میروان یاچه از  آن .»٤دھم یگذارم و انجامش م یدادند، وانم
 یسک«د: یگو یم /به یقت پدرش، قانع شد . [ابن ی دن فرمودهیبا شن ل زھرا ی فاطمه

اختالف  س رکبا ابوب ص خدا راث رسولیبر سر م ل زھرا ی ه فاطمهکت ین نسیر اکمن
از  یسکه کخبر بود  یپدرش ب ی بزرگوار از فرموده یه آن بانوکرده است؛ چراکدا یپ
ه در ک یھر فرزنده ھمانند کرد ک یز گمان مین سبب نیبرد و به ھم یامبران ارث نمیپ
برد؛ اما با  ی) ارث مص یز از پدرش (رسول گرامیدارد، او ن یراث پدرش سھمیم

 ص خدا راث رسولیاز م یگر سمھیقانع شد و د ص خدا رسول ی دن فرمودهیشن
را  س رکل ابوبیدل ل ه فاطمهک نیھم«د: یگو یم /اض یع یقاض.٥نخواست

 خدا ه در مورد ارث رسولکدھد  یرفت، نشان میپذ ص خدا راث رسولیم ی درباره
                                                           

 .۱۷۵۸ ی ؛ مسلم، شماره۶۷۳۰ ی ، شمارهیبخار -١
 .۶۷۲۹ ی ، شمارهیبخار -٢
 .۱۷۵۸ی مسلم، شماره -٣
 .۶۷۲۶ی ، شمارهیبخار -٤
 .۱۸۹ث، صیل مختلف الحدیتأو -٥



 ٨٣ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

 م صدقه را دارد؛ فاطمهک، حص راث آن حضرتیه مکن اجماع صورت گرفته یا ص
اش برگشت و اصًال ثابت نشده  از خواسته ص خدا ث رسولیدن حدیپس از شن ل

شده باشند؛  ص خدا راث رسولیاز فرزندانش، پس از آن خواھان م یسکا یه او و ک
ش گرفت و یرا در پ ب ر و عمرکرد ابوبکخالفتش، عمل در دوران س یمرتض یعل
 .١ردکم نیرا تقس ص خدا راث رسولیم

ه کن است یشود، ا یح معلوم میات صحیچه از روا آن«د: یگو یحماد بن اسحاق م
 ص راث آن حضرتیخواھان سھم خود از م ص خدا  و زنان رسول یعباس، فاطمه، عل

ه بنا به کدادند  یگواھ ش از صحابه یا عدهو  س رکه ابوبکبودند؛ اما پس از آن
ن اگر یبرد، قانع شدند. عالوه بر ا یشان ارث نمیاز ا یسک ص خدا رسول ی فرموده
 ب ر و عمرکبرد، ابوب ی، از ما ارث نمیسکه کفرمود  ین نمیچن ص خدا رسول

ب دخترانشان ینص یادیه سھم زکردند؛ چراک یم میرا تقس ص خدا راث رسولیحتمًا م
راث آن یم ص خدا خود رسول ی شد. اما آنان، بنا به فرموده یم ب شه و حفصهیعا

م یتقس ب شه و حفصهیو از جمله عا ص امبریپ ی ان خانوادهیرا م ص حضرت
ش از ین افتخار بیارث ببرد، ا ص خدا از رسول یسکه کردند. اگر بنا، بر آن بود کن

 .٢]بودند ص از وارثان آن حضرت ه دخترانشان،کبود  ب ر و عمرکھمه از آِن ابوب
 س رکپس از درخواست ارثش، بر ابوب ل ه فاطمهکاند  ردهکت یروا یه برخکنیا

 ن است:کرممیر، غیل زیاتش با او سخن نگفت، به دالیان حیخشم گرفت و تا پا
ادت فاطمه یبه ع س رکرده است: ابوبکت ین روایچن یق شعبیاز طر یھقیـ ب۱

 یپرس احوال یه براکخواھد  یاجازه م س رکابوب«گفت:  ل به فاطمه س یرفت؛ عل
فرمود:  س یعل» به او اجازه بدھم؟ یتو دوست دار«گفت:  ل فاطمه» د.یاینزدت ب

 ل به حضور فاطمه س رکرفت؛ ابوبیرا به حضور پذ س رکابوب ل فاطمه.» یآر«
ارث  ی ه دربارهکد یند (و قانعش نماکت فاطمه را جلب ید تا رضایوشکرفت و 

                                                           
 )۱۲٫۳۱۸( یح مسلم از نووینبد به: شرح صحکنگاه  -١
 یصالب ی نوشتهر، کرت ابوبیتاب سکنًا از ی)؛ مطالب داخل [] را ع۲۵۳و۵/۲۵۲ة (یة و النھایالبدا -٢

 تر گردد. (مترجم). ردم تا موضوع مورد بحث، روشنکنجانب نقل یا ی و ترجمه



 سحسن مجتبی           ٨٤

ه کان دارد ک. [چگونه ام١ز شدین نیرده است) و چنکبه حق عمل ص خدا  رسول
ر که ابوبکن است یسخن نگفته باشد؟! مگر نه ا س رکان عمرش با ابوبیتا پا ل فاطمه

وند با یرا از پ ص خدا ان رسولیکه من، نزدکبه خدا سوگند «فرموده است:  س قیصد
انجام  ص خدا راث رسولیدر مورد م س رکآنچه ابوب .٢»شتر دوست دارم!یان خود بیکنزد

ن ید: سند ایگو یم /ر یثک ابن .٣بود.] ص خدا رسول ی و اتباع از فرموده یرویداد، پ
ن ماجرا را از ی، ایه شعبکد یآ ین برمیو خوب است و از ظاھر آن، چن یت، قویروا

 س یرا از عله آن کده یرس یبه شعب یسکن خبر، از یا ایده و یشن س یشخِص عل
و  ل ان فاطمهیم یدورتکچ یه ھکگردد  یسان روشن م نیبد .٤افت نموده استیدر
ان آنھا وجود داشته، برطرف یم یا نبوده و اگر ھم در ابتدا مسأله س قیر صدکابوب

بوده  یراض س رکه از ابوبکرا وداع گفته  یدار فان یدر حال ل ده و فاطمهیگرد
ه از کزھرا است مگر آن ی ه دوستدار فاطمهکند کادعا  تواند ینم یسکن یاست. بنابرا

 .٥بوده، خرسند باشد یاز آنان راض ل زھراء ی ه فاطمهک یافراد
 ی شهیندارد؛ عا یچ تعارضیرده، ھکت یروا ل شهیه عاکت، با آنچه ین روایا
 ی هیام فرستاد و سھم خود را از ارثیپ س رکابوب یبرا ل د: فاطمهیگو یم ل قهیصد

و سھم  کاز فد ص ن آن حضرتیدرخواست نمود؛ او، خواھان زم ص خدا رسول
 ص فرمود: من از رسول خدا ل در پاسخ فاطمه س رکبر بود. ابوبیشان از خیا

 »مالـ�مد من هذا ال النورث، ما تر�نا صدقة، إنّما يأ�ل آل«ه فرمودند: کدم یشن
م، صدقه است؛ یگذار یچه از خود م آنم؛ یگذار یبه ارث نم یزیامبران، چیما پ«: یعنی

ن درخواست یدر پاسخ ا س رکابوب ».خورند ین مال میفقط از ا ص محمد ی خانواده
نم و ک یجاد نمیا ص خدا مانده از رسول یبجا ی ت صدقهیدر وضع یرییچ تغیگفت: ھ

 کاز آن را تر یزیو چ ستا ردهک ص خدا ه رسولکدھم  یرا انجام م یارکحتمًا ھمان 

                                                           
 ۱۰۹خ، صیمن التار یجب أن تمحیل ی)؛ أباط۶/۳۰۱( یھقیاز ب یبرکالسنن ال -١
 ۴۰۳۶ی ، شمارهیبخار -٢
 ۲۹۱، صیمیتر سالم سحکط، از دین اإلفراط والتفریت بیاھل البفي  دةیالعق -٣
 )۵/۲۵۳ة (یوالنھا ةیالبدا -٤
 .۴۳۴اإلنتصار للصحب و اآلل، ص -٥



 ٨٥ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

ن یبه فاطمه نداد و به ھم یزیبر، چیو خ کاز فد س رکب ابوبین ترتیبد». نمک ینم
 یان عمرش با ویخاطر شد و با او قھر نمود و تا پا آزرده س رکاز ابوب ل سبب فاطمه
ن موضوع یه از اک یزان خبرین ماجرا را بر اساس می، الشه یعا .١سخن نگفت

گاھ  جهی، نتیث شعبیت نموده و حدیداشته، روا نه ین زمیشتر در ایب یو برآمده از آ
ت یو سخن گفتن با او و جلب رضا ل با فاطمه س رکانگر مالقات ابوبیه بکاست 

داند و بر  یم یت فاطمه را منتفی، موضوع جلب رضالشه یباشد. گزارش عا یم یو
خرسند شده و سپس  س رکاز ابوب ل ه فاطمهکند ک ی، ثابت میت شعبیس، رواکع

 یه بر نفک یه دال بر ثبوت است، بر قولکرا  یاست: علما، سخن یاست. گفتندرگذشته 
ه کباشد تا عدم ثبوت  یشتر میرا احتمال ثبوت، بیدانند؛ ز ید، مقدم مینما یداللت م

طور  نیه ھمکموضوع ن یا ی ژه دربارهیباشد؛ بو یراو یخبر یاز ب یناشن ن است کمم
 یامًال عادک ی مسأله یک ل از فاطمه س رکادت ابوبیه عکرسد. چرا یز به نظر مین

به نظر  یبیعج ی آن روزگار مسأله یو اجتماع ینیط دیبوده و با توجه به شرا
مردم،  درمیانا خبرش ید و یه نگاه عموم مردم را به خود معطوف نماکده یرس ینم
ه کاست  یامًال عادکامر  یکمار، یادت از بیابند. عیع شود و ھمگان، از آن اطالع یشا

 ی مسأله یک ی هیت ببخشند، از زاویه به آن حساسکز مردم، بدون آنین مورد نیدر ا
 یاند. فاطمه، اساسًا از رو دهینقل آن ند یبرا یچ ضرورتیسته و ھیبه آن نگر یمعمول

ه به کن ھستند یفراتر از ا یلیسخن ننموده و امثال او، خ کتر س رکقصد با ابوب
سخن با برادر مسلمانشان،  کحرام بودن تر مورد رد ص رمکرسول ا ی فرموده

و  یعیامًال طبک س رکبا ابوب ل ن عدم سخن گفتن فاطمهیند. بنابراینما یتوجھ یب
 .٢برخاسته از عدم ضرورت بوده است

 ص رمکد: غم جانسوز وفات رسول ایگو یم ل شهیث عایح حدیدر توض یقرطب
شه از آن یرو عا نیرده بود؛ از اکنش ینش را به خود مشغول نموده و خانه ل فاطمه

فرموده است:  ص رمکه رسول اکر نمود. حال آنیفه تعبیردن فاطمه با خلکبه قھر 

ه کست یز نیس جاکچ یھ یبرا«: یعنی .٣»مسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثـال�ل ل«
                                                           

 .۴۲۴۰ی ، شمارهیبخار -١
 .۴۳۴ص اإلنتصار للصحب و اآلل، -٢
 ۶۰۷۷ی ، شمارهیبخار -٣
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از  یسکش از ھر یب ل . فاطمه»دیروز با برادر مسلمانش قھر نما شتر از سه شبانهیب
گاه بود و ب اجتناب  ص رمکش از ھمه از مخالفت با فرمان رسول ایحالل و حرام، آ

ن یو ارجمندتر ص خدا تن رسول ی ه پارهک یسکان ندارد از کن امینمود. بنابرا یم
 .١سر بزند ین عملیزنان بھشت است، چن یبانو

با ه ک یبتیدر غم جانسوز وفات پدر بزرگوارش بود؛ مص ل زھرا ی ـ فاطمه۲
نمود. در چنان  یز میو ناچ کوچکب را یخدا، تمام مصا ی ن بندهیتر دهیرحلت برگز

، توان یماریرا دربرگرفته بود و به خاطر ب ل ه غم و اندوه، فاطمهک یتیموقع
ه نتواند ھمچون گذشته بانشاط و فعال کبود  یامًال عادکبرخاستن از بستر را نداشت، 

ن و جنگ انابه امور مسلم یدھ ز مشغول سامانیبزرگوار ن ی فهین خلیباشد؛ عالوه بر ا
وندد؛ او بنا یپ یبه پدرش م یه به زودکدانست  یم ل زھرا ی ن بود؛ فاطمهابا مرتد

ه رخت کن فرد خانواده خواھد بود یه نخستکخبر داشت  ص خدا رسول ی به فرموده
ا یبه دن یسک، یطیشران یرود. قطعًا در چن یم یار باقیبندد و به د یا میسفر از دن

ند! کقھر  یسکا با یه بخواھد به خاطر دنکزھرا  ی شد تا چه رسد به فاطمهیاند ینم
ده و به ھم سالم یگر را دیھمد ب ر و فاطمهکه ابوبکست ین نیدال بر ا یتیچ روایھ
ه کن شود ینش ر شد خانهیناگز ل م، فاطمهیه گفتک یلیبنا به دال یرده باشند. آرکن

و   مرتبط دانسته کدر مورد فد س رکبا ابوب ی، آن را به اختالف ویبب برخن سیبه ھم
قھر نموده و بر او خشم گرفته  س رکه فاطمه با ابوبکاند  ردهکر ین تعبیاز آن چن

 .٢است
ه کآن یدر دوران خالفتش، ب س قیر صدکه ابوبکدھد  یخ، نشان مین تاری[عالوه بر ا
خمس  ی  ماندهیا باقی کراث را در اموال فدیم امکاح ص خدا رسول ی بنا به فرموده

داده است. از  ین اموال میت) را از ای(اھل ب امبریپ ی ند، حق خانوادهکبر اجرا یخ
ت ین روایچن ید بن علین از زیچن ن(امام محمد باقر) و ھمیبن حس یمحمد بن عل

                                                           
 ).۱۲/۷۳المفھم ( -١
 ۱۰۸خ، صیمن التار یجب أن تمحیل یأباط -٢



 ٨٧ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

 یچ حقیه و ھبه پدرانمان نشد یچ ستمیھ س رکابوب یاز سو«اند:  ھا گفته ه آنکشده 
 .١»]ده استیمال نگردیشان پایاز ا

 

 زهرا ی وفات فاطمه -۱۰
 ل زھرا ی با فاطمه س قیر صدکدھد روابط ابوب یه نشان مک یلیاز دال یکی

 سیاسماء بنت عم یعنی س رکه ھمسر ابوبکن است یم و استوار بوده، اکار محیبس
ن لحظات یرد و تا واپسک یم یشان پرستاریزھرا از ا ی فاطمه یماریدر دوران ب ل

 یو یسپارکنار او بود و در غسل و خاکدر  ص رم اسالمکم یات دخت نبیح
 ل زھرا ی ز از فاطمهین س یمرتض یت داشت. عالوه بر اسماء، شخص علکمشار

با او  ل از فاطمه یز در امر پرستارین س قیر صدکرد و ھمسر ابوبک یم یپرستار
خود،  یسپارکفن و دفن و خاک یچگونگ در مورد ل نمود. فاطمه یم یارکھم

 ل به اسماء ل رد. فاطمهکز آنھا را اجرا یه اسماء نکبه اسماء نمود  ییھا سفارش
 یرو یا زنان، فقط پارچه یسپارکه ھنگام خاکدانم  یبد م یلین را خیمن، ا«فرمود: 

ص یشوند و اندام آنھا قابل تشخ یده نمیب خوب پوشین ترتیاندازند و بد یآنھا م
ه کبه تو نشان دھم  یزیچ یخواھ یا میخدا! آ دختر رسول یا«اسماء گفت: ». باشد یم

د ناوریتر خرما ب ی شاخه یرد تا تعدادکدرخواست  ل آنگاه اسماء» دم؟یدر حبشه د
ن، چقدر یا«فرمود:  ل آنھا پارچه انداخت. فاطمه یو سپس آنھا را خم داد و رو

ت یم یشوند (و برا یص داده میمرد از ھم تشخب زن و ین ترتیباست؛ بدیخوب و ز
 .٢»گردد) یجاد میا یافکزن، پوشش 

اش را  ه در اسالم، جنازهکاست  ین زنینخست ل فاطمه«د: یگو یعبدالبر م ابن
ن یز به ھمیرا ن ل نب بنت جحشیز ی ب پوشاندند و پس از او، جنازهین ترتیبد

 ».صورت پوشاندند

                                                           
شتر ی. پ۹۱و۹۰، صیاز ابوالحسن ندو ید به: المرتضینکالبالغة؛ نگاه  د بر نھجیالحد یشرح ابن اب -١

 ی و ترجمه یصالب ی ر، نوشتهکرت ابوبیتاب سکه عبارت داخل [] برگرفته از کردم ک یادآوری
 باشد. (مترجم). ینجانب میا

 ).۴/۳۷۸عاب (یاإلست -٢
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د و بر خالف پندار یپرس یرا م ل احوال فاطمه س یھمواره از عل س رکابوب
در مسجد  س ی، عللفاطمه  یماریبود. در دوران ب یحال و یای، جویبرخ

نزدش رفتند  ب ر و عمرکد، ابوبیان رسیه نمازش، به پاکمشغول نماز بود. پس از آن
از  س قیر صدکن ابوبیعالوه بر ا» چطور است؟ ص خدا حال دختر رسول«و گفتند: 
ه اسماء، کم یشتر گفتید؛ پیپرس یزھراء را م ی ز حال فاطمهین ل اسماء ھمسرش

 ینمود. روز یم یش، با تمام وجود از او پرستاریماریپرستار فاطمه بود و در دوران ب
ستند و ھمچون ینه گریا رفت، تمام مردان و زنان مدیاز دن ل زھراءی  ه فاطمهک

 یبرا ب ر و عمرکرد. ابوبکرا پر  شھر یغم و اندوه، فضا ص خدا روز وفات رسول
نماز جنازه جلو  یه آنھا را براکرفتند و از او خواستند  س یت نزد علیعرض تسل

ه کدند ید یرا نداشتند و در توان خود نم یبتیا آن دو بزرگوار، تاب چنان مصیگو .١ندکن
 را امامت دھند. ص رمکدختر رسول ا ی نماز جنازه
شنبه سوم  در شب سه ص رمکاز رحلت رسول اشش ماه پس  ل زھرا ی فاطمه

ه: کت شده ین روایچن ب نیبن حس یوفات نمود؛ از عل یھجر ۱۱رمضان سال 
ر و یر، عمر، عثمان، زبکن نماز مغرب و عشاء وفات نمود؛ ابوبیب ل فاطمه«

نماز  یاش را برا ه جنازهک یجا حضور داشتند. ھنگام در آن س عبدالرحمن بن عوف
فرمود:  س رکنماز جنازه جلو شود. ابوب یخواست تا برا س رکاز ابوب س یگذاشتند، عل

 یسکه کبه خدا سوگند  ی؛ ولیآر«گفت:  س یعل» یابوالحسن! تو خود حضور دار«
امامت را  ل فاطمه ی نماز جنازه س رکابوب» گزارد ینماز نم ل جز تو بر فاطمه

بر  س رکآمده است: ابوب یتیسپرده شد. در روا کشبانگاه به خا ل داد و فاطمه
ت ارجح ھمان است یالبته روا .٢ر گفتیبکنماز گزارد و چھار ت ل فاطمه ی جنازه

نماز  ل فاطمه ی بر جنازه س طالب یبن اب یه علکرده کت یروا / ه امام مسلمک
 .٣گزارده است

                                                           
 .۲۵۵س، صیم بن قیتاب سلک؛ ۷۷ت، صیأھل البیعة والش -١
 ).۷/۲۹( یبرک؛ الطبقات ال۹۴، صیندو ی ، نوشتهیالمرتض -٢
 ۱۷۵۹ی مسلم، شماره -٣
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 ی ، چنان رابطهص خدا ت و خاندان رسولیبا اھل ب س قیر صدکابوب ی [رابطه
اھل  ی ستهیباشد و ھم شا یم س رکابوب ی بندهیه ھم زکبوده  یزیآم دوستانه و احترام

 ،ین دوستیھم ی هیدوطرفه بوده و برپا ب رکو ابوب یعل ی دوستانه ی ت. رابطهیب
پس از  س یمرتض ین علیعالوه بر ا .١ده استیر نامکاز فرزندانش را ابوب یکی س یعل

ر را بر عھده گرفت و او را ھمانند کب یمحمد بن اب ی، سرپرستس قیر صدکوفات ابوب
ت یوص س یبه عل ل  اند: فاطمه  گفته یه برخکنیا .٢….]ردک یفرزندش سرپرست

ش یسپارکاند، در خا رده و حقش را خوردهکه به او ستم ک یسانکاز  یکچ یه ھکنمود 
 است. یاساس یت دروغ و بیحضور نداشته باشد، روا

 زھرا: ی در مورد فاطمه یاز اقبال الھور یشعر
 مریم از یک نسبت عیسی عزیز

 

 از سه نسبت حضرت زھرا عزیز 
 

 للعـالمین ةـنــور چشــم رحم
 

 یـــن و آخــرینـآن امـام اول 
 

 ان در پیکر گیتی دمیدـکه جـآن
 

 روزگــار تــازه آییــن آفرید 
 

 وان اوـای، ای هـاه و کلبــادشـپ
 

 سامان اویک حسام و یک زره  
 

 ار عشقـرکز پرگـادر آن مــم
 

 قـاالر عشـس ادر آن کاروانــم 
 

 رمـع شبستان حـمـکی شـآن ی
 

 مـر االمــیت خیـعـمـافظ جــح 
 

 نـکار و کیـند آتش پیـشیـتا ن
 

 ر تاج و نگینـت پا زد بر سـپش 
 

 انـرار جھــوالی ابـر مـوان دگ
 

 انـــھـرار جـوت بازوی احــق 
 

 وز از حسینـس  نوای زندگی در
 

 آموز از حسین ق حریتـل حـاھ 
 

 اتــا از امھـرزندھــرت فــسی
 

 فا از امھاتـدق و صـوھر صــج 
 

 ولـل بتـیم را حاصـسلـزرع تـم
 

 ولـبت ـلی کام وهـادران را اسـم 
 

 بھرمحتاجی دلش آنگونه سوخت
 

 ختوادر خود را فرـودی چـبا یھ 
 

 رشـبـآتشی فرمانم ـوری و ھـن
 

 ای شوھرشـگم رضایش در رض 
 

 بر و رضاـی ص روردهـآن ادب پ
 

 راــس رآنـق  بـاگردان و لــآسی 
 

 ازـیــین نـالـب ھای او ز ریهــگ
 

 ازـان نمـشاندی بدامـوھر افــگ 
 

                                                           
 ۹۸، صیاز ندو یالمرتض -١
 .۹۸، صیاز ندو ید به: المرتضینکنگاه  -٢
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 او برچید جبریل از زمین ـکاش
 

 ھمچو شبنم ریخت برعرش برین 
 

 پاستر ـین حق زنجییی آ تهـرش
 

 پاس فرمان جناب مصطفی است 
 

 تش گردیدمیـرد تربــه گــورن
 

 !خاک او پاشیدمی ھا بر دهــسج 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبحث سوم
 ص خدا در نزد رسول س گاه و منزلت حسنیجا

 ص شادمان گشت. آن حضرت یلیخ س یاز والدت حسن بن عل ص رمکرسول ا
را  یزد تا و یخود صدا م ینمود و او را به سو یاو را نوازش مرد، ک یرا بغل م س حسن

و تحت نظر و  ص رمکامبر ایدر دامان پ س ند. حسنک یرد و با او بازیدر آغوش بگ
مورد مالحظه قرار داد  یتیاو را از لحاظ ترب ص آن حضرت .افتیشان پرورش یتوجه ا

در رفتار و منش  ص رمکبه رسول ا یعالوه بر شباھت ظاھر س سان حسن نیو بد
نزد جّد  یا ژهیگاه و محبت وی، از جاس حسن !یبود. آر ص ه آن حضرتیز شبین

ه کبود؛ بل ص رمکرسول ا ی ه او، نوهکبزرگوارش برخوردار بود؛ نه فقط از آن جھت 
موج  ی، اخالق واال و تواضع و فروتنیکن یھا یژگیو س ه در وجود حسنکخاطر  نیبد
گاه و منزلت یه جاکم یپرداز یم ین مواردیث و ھمچنیاحاد یبه بررس کنیزد. ا یم
 سازد. یتر م انیرا نما ص رمکامبر ایدر نزد پ س حسن ی ژهیو

 س به حسن ص خدا مهر و محبت رسول
ب احلسن واحلس� فقد حمن أ«فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س رهیابوھر -۱

ن یدوستدار حسن و حسس کھر «: یعنی .١»من أبغضهما فقد أبغض�أحبّ�، و
ورزد، با من  یبغض و دشمن ،ن دویس با اکاست، در واقع مرا دوست دارد و ھر 

 .»ده استیورز یدشمن

                                                           
، ۳۱۲ن، صیث بشأن السبطیتاب األحادکس در یخ عثمان خمی؛ ش۸۱۶۸ ی ، شمارهیسنن نسائ -١

 ث را حسن لذاته دانسته است.ین حدیا



 سحسن مجتبی           ٩٢

خواند و حسن و  ینماز م ص رمکد: رسول ایگو یم س عبدالله بن مسعود -۲
ه مردم، آنھا را دور کنیرفتند تا ا یم ص پشت آن حضرت یرو ب نیحس

 ید؛ پدر و مادرم، فدایبا آنھا نداشته باش یارک«فرمود:  ص خدا ردند. رسولک
 .١»ز دوست داشته باشدین دو را نید ایس، مرا دوست دارد، باکن دو؛ ھر یا

أحب من ا� إ� أحبه فأحبه و«فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س رهیابوھر -۳
او دوستداران و ز او یا! من، حسن را دوست دارم؛ پس تو نیبارخدا«: یعنی .٢»�به

 .»را دوست بدار
 کنم و از چشمانم، اشیرا نب س ه حسنکگاه نشد  چید: ھیگو یم س رهیابوھر

 .٣ر نشودیسراز
 ص رمکدوش رسول ا یرا باال س ید: حسن بن علیگو یم س براء بن عازب -۴

: یعنی .٤»ا� ا� أحبه فأحبه«فرمود:  می ص خدا دم؛ در آن حال رسولید
 .»دارم؛ پس تو ھم او رادوست بدار دوست ا! من، حسن رایبار خدا«

را گرفت و  ب نیدست حسن و حس ص خدا د: رسولیگو یم س یعل -۵

من أحبّ� و أحّب هذين و أباهما و أّمهما اكن ميع يف درجيت يوم «فرمود: 
ن دو را و پدر و مادرشان را دوست بدارد، روز یس مرا و اکھر «: یعنی .٥»القيامة

ه در کرده کت یل رواکش  نیبد / یترمذ .»امت ھمراه من خواھد بودیق
 بھشت، با من خواھد بود.

گر یدیکبا  ص خدا ن به سمت رسولید: حسن و حسیگو یبن مره م یعلی -۶
د. یرس ص به آن حضرت یگریاز آنھا زودتر از د یکیدادند؛  یمسابقه م

او را در آغوش گرفت و  ش را به گردن او انداخت وکدست مبار ص خدا رسول

                                                           
 ث، حسن است.ی؛ حد۲۹۳س، صین، عثمان خمیث بشأن السبطیاحاد -١
 حی)، با سند صح۲/۲۴۹،۳۳۱مسند احمد ( -٢
 .۷۴فة، صیة الشریالدوحة النبو -٣
 ).۲۴۲۲( ی ح مسلم، شمارهیصح -٤
ب دانسته است. مسند احمد یغر یثیرده و آن را حدکت یث را رواین حدی، ایت احمد؛ ترمذیروا -٥

 ).۳/۲۵۴(ر أعالم النبالء ی؛ س۳۷۳۴ ی ، شمارهی)؛ سند ترمذ۱/۷۷(



 ٩٣ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

إّ� أحبّهما فأحبّوهما. أيّها انلاس، الودل «د و سپس فرمود: یآنھا را بوس یکایک
د. یز آنھا را دوست بدارین دو را دوست دارم؛ شما نیمن، ا«: یعنی .١»مبخلة �بنة

 .»ن استیبخل و ترس والد ی هیمردم! فرزند، ما یا
من أحّب احلسن «ه فرمود: کدم یشن ص خدا د: از رسولیگو یل میاسرائ -۷

س، حسن و کھر «: یعنی .٢»من أبغضهما فقد أبغض�واحلس� فقد أحبّ� و
و  یس با آنھا دشمنکه مرا دوست دارد و ھر ک ین را دوست بدارد، به راستیحس

 .»ده استیورز ینه و دشمنیکنه داشته باشد، با من یک
دم یشن ص خدا ازد گفت: از رسول ی لهیاز قب ید: شخصیگو یر بن اقمر میزھ -۸

من أحبّ� فليحبه؛ فليبلّغ الشاهد «فرمود:  س یحسن بن عل ی دربارهه ک
د حسن را ھم دوست داشته یس، مرا دوست دارد، باکھر « یعنی »من�م الغائب

. آن »ه حضور ندارند، برسانندک یسانکه حضور دارند، به کباشد؛ آن دسته از شما 
شما  یرا براث ین حدینبود، ا ص خدا رسول ی د: اگر خواستهیگو یشخص م

 .٣ردمک ینقل نم
نشاند  یش میپا یگرفت و رو یمرا م ص خدا د: رسولیگو یم س دیاسامه بن ز -۹

ا� إ� أرمحهما «فرمود:  ینشاند و م یگرش مید یپا یرا ھم رو س و حسن
ن دو را مشمول یز ایورزم؛ تو ن ین دو مھر میا! من به ایبار خدا«: یعنی .٤»فارمحهما

 .»بدهش قرار یرحمت خو
رفت و آن  ص خدا د: اقرع بن حابس نزد رسولیگو یم س رهیابوھر -۱۰

 ص خدا ، به رسول ید. ویبوس ین را میا حسیه حسن کد یرا د صحضرت
بوسم.  یاز آنان را نم یکچ ی؟! من، ده فرزند دارم و ھیسبو یگفت: او را م

                                                           
در الزوائد گفته است: سندش،  یری؛ بوص۳۶۶۶ی )؛ سنن ابن ماجه، شماره۴/۱۷۲مسند احمد ( -١

 ).۳/۲۵۵ر أعالم النبالء (یباشند؛ نگا: س یان آن، ثقه میح است و راویصح
 ).۱۴/۲۶خ دمشق (ی)؛ تار۵/۲۸۸؛ مسند احمد(۲۱۵، صیالقرب یمناقب ذوی في ذخائر العقب -٢
 ح.ی)، با سند صح۳/۲۵۳،۲۵۴أعالم النبالء (  ری)؛ س۳/۱۷۳،۱۷۴( کمستدر -٣
 .۲۱۶، صیالقرب یمناقب ذوی في )؛ ذخائر العقب۱۵/۴۱۵ح ابن حبان (یب صحیتقرفي  اإلحسان -٤



 سحسن مجتبی           ٩٤

و ه مھر ک یسک«: یعنی .١»إنّه من ال يرحم ال يرحم«فرمود:  ص خدا رسول

 .»ردیگ یند، مشمول محبت و رحمت قرار نمکمحبت ن
را  س حسن یھا ا لبیزبان  ص خدا د: رسولیگو یم س انیه بن ابوسفیمعاو -۱۱

ه ک ییھا ا لبیزبان  ید؛ براستکیم یش گرفته بود و مکدر دھان مبار
 س هیه معاوکنیا .٢شود یھرگز عذاب نم ،ده باشدکیآن را م ص خدا رسول

 باشد. یم س به حسن یانگر محبت ویند، بک یت میرا روا یثین حدیچن
اش گذاشته  شانه یرا رو س یحسن بن عل ص خدا د: رسولیگو یابوعباس م -۱۲

فرمود:  ص رمکا  رسول!» یا شده یبکبچه! سوار عجب مر«گفت:  یبود. شخص
 .٣»است! یارکز عجب سواریاو ن«

در  ص ه آن حضرتکدم یرفتم. د ص خدا د: نزد رسولیگو یم س جابر -۱۳
رده بود کپشتش سوار  یرا رو ب نیحالت چھار دست و پا، حسن و حس

فرمود: (شتر شما، چه شتر  یبرد و م ین و آن طرف میدر خانه، به ا و آنھا را
 .٤»دیھست یخوب یاست و شما ھم چه بارھا یخوب

 آن حضرت یم. وقتیگزارد ینماز م ص خدا د: با رسولیگو یم س رهیابوھر -۱۴
رفتند و چون  یپشتش م یرو ب نیرفت، حسن و حس یم به سجده  ص

ه کنیردند تا اک یار را مکن یرفت، آن دو ھم یبه سجده م ص رمکرسول ا
 .٥ان رساندینمازش را به پا ص خدا رسول

ه حسن و کبود  یدر حال سخنران ص خدا د: رسولیگو یم س دهیبر -۱۵
رفتن، اه رده بودند و در حال یراھن قرمز پوشیه پک یدر حال بنیحس

ن ییاز منبر پا ص خدا خوردند، آمدند. رسول یم یندرکتعادل نداشتند و س
متعال، راست  یواقعًا خدا«منبر برد و فرمود:  یآمد و آن دو را با خود، باال

                                                           
 .۲۳۱۸ ی مسلم، شماره -١
 ).۳/۲۵۹ر أعالم النبالء (ی) با سند حسن؛ س۴/۹۳مسند احمد ( -٢
 ).۵/۲۱۶۰(ف یبا سند ضع یعة، از آجریالشر -٣
 ھمان. -٤
ه کباشد  یان آن می، جز راویان مدائنیبن ح یسی)؛ محمد بن ع۵/۲۱۶۰( یاز آجر ةعیالشر -٥

 دانسته است. کف و متروی، او را ضعیدارقطن



 ٩٥ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

 ه:کگفته است 

﴿ ٓ َما مۡ  إِ�َّ
َ
وۡ  َ�ٰلُُ�مۡ أ

َ
  .]۱۵[التغابن:  ﴾َنةٞ فِتۡ  َ�ُٰدُ�مۡ َوأ

 . »ش شما ھستندیآزما ی هیو ما ھمانا اموال و فرزندان شما، فتنه«
خوردند؛ لذا  یم یندرکرفتند و س یه راه مکردم کن دو طفل نگاه یبه ا«و سپس افزود: 

 .١»منبر آوردم یدم و آن دو را با خود باالیب سخنانم را بریترت نینم و بدکنتوانستم صبر 
 نقاعیق یبه بازار بن ص خدا روز ھمراه رسول یکد: یگو یم س  رهیابوھر -۱۶

گفت.  یبه من م یزیچ ص گفتم و نه آن حضرت یم یزیرفتم؛ نه من چ
ا بچه، یآ«رفت و فرمود:  ل فاطمه ی پس از آن، بازگشت و به خانه

بود. به گمانم مادرش او را  س منظورش، حسن» ا بچه آنجاست؟یآنجاست؟ آ
 یادیندازد. مدت زیبر گردنش ب ید و گردنبندینگه داشته بود تا او را بشو

و  ص خدا ب رسولین ترتیدوان آمد و بد  با شتاب و دوان س ه حسنکنگذشت 
 .٢دست به گردن ھم انداختند س حسن

د و به او گفت: ینه دیمد یھا وچهکاز  یکیرا در  س حسن س رهیابوھر یبار -۱۷
 ص خدا ه رسولکن تا آن را ببوسم؛ ھمانگونه کمت را برھنه کت؛ شیپدرم، فدا

 س رهیرد و ابوھرکمش را برھنه کش س د. حسنیبوس یمت را مکه شکدم یرا د
 .٣دینافش را بوس

ن، بر استر یو حسن و حس ص خدا د: رسولیگو یم س وعکبن ا سلمة -۱۸
و  ص رسول خدا ی، جلویکیسوار بودند؛  ص آن حضرت .٤یشھبا

 ی ؛ افسار استر را گرفتم و آنھا را به خانهص پشت سر آن حضرت یگرید
 بردم. ص رمکرسول ا

به فرزندانشان را  یروان، محبت و مھرورز ی ن چشمهید از ایپدران با ی ھمه
 یت مھرورزیفکیان یب یبرا یه سرشار از رھنمود نبوک یجوشان ی اموزند. چشمهیب

                                                           
 ).۵/۲۱۶۲( یعه از آجریالشر -١
 ح مسلم.یصح -٢
 ت.، با او موافقت نموده اسیح دانسته و ذھبیم، آن را صحک)؛ حا۳/۱۶۳( کمستدر -٣
 د، بوده است. (مترجم)یه سفکاند  گفته یشھباء م ص خدا ا از آن جھت به استر رسولیگو -٤



 سحسن مجتبی           ٩٦

 یه چگونگک یارزشمند یباشد؛ رھنمودھا یم س اش حسن به نوه ص آن حضرت
ن یشد و به اک یر میتش را به تصویشخص یدھ لکو ش کودک یو روان یپرورش روح

م و یرا بنا نھ کودک ی م احساس و عاطفهیتوان یه چگونه مکدھد  یپرسش مھم پاسخ م
ور، کث مذیدرخشان داشته باشد؟ احاد یا ندهیم تا آینکاو را ادا  یحق و حقوق عاطف

ردن آنھا، ک یه با عملکدھد  یارائه م را یتیو اصول ترب ھا رساختیاز ز یا عه مجمو
 :نھاد ر درست و روشن گامیمس توان در یم

 به آنان یان و مھرورزکودکدن یبوس -۱
دارد و باعث  یختن احساسات و عواطف ویدر برانگ یی، نقش بسزاکودکدن یبوس

 یو روان یجه آرامش روحیاو و در نت یدرون یھا ھا و اضطراب جانیردن ھکش کفرو
بر محبت و  یمبتن یو استوار ی، ارتباط قوکودکدن ین، بوسیگردد؛ ھمچن یم یو

نسبت  یسازد و مھر و محبت قلب یو بزرگ برقرار م کوچک درمیانگر را یدیکه بعالقه 
ترھا کوچک یبزرگساالن برا یتواضع و فروتن ی دھنده سازد و نشان یدا میبه فرزند را ھو

، گرما و کودکه به قلب کاست  ی، نور درخشانکودکدن ی؛ بوسیباشد. آر یم
 یھا در عرصه یت ویدھد و به رشد شخص یو به او شرح صدر مبخشد  یم یدرخشندگ

ن ی، افزون بر تمام اکودکدن ید. بوسینما یم کمکو ارتباط با ھمنوعانش  یاجتماع
 یه محبت و مھرورزکنیخالصه ا .١باشد یز مین ص رمکل، سنت رسول ایا و فضایمزا
شاھراه ورود به بھشت ه کو بل ص خدا رسول یو واال  از صفات ارزنده یکیان، کودکبه 

 است. یت الھیبه رضا یابیو دست

 انکودکبا  یو باز یشوخ -۲
 یردن و بازک یشوخ ی ان شد، نشان دھندهیشتر بیه پک یثیاز احاد یشمار

ق به یاز طر کودکبرخورد با  ی ن نحوهیو ھمچن س با حسن ص خدا نمودن رسول
در برخورد با  ص خدا رسول ی هیز روین ش بود. صحابه یدن ویا خندانیآغوش گرفتن 

ردند. ک یم یو باز یبا آنھا شوخ ص ش گرفتند و ھمچون آن حضرتیان را در پکودک
بچه رفتار  یکاش ھمانند  ه مرد، در خانهکباست یچه ز«د: یگو یم س چنانچه عمر

انش، ھمانند کودکبا  یو شوخ یاخالق و خوش ییرو در صحبت و گشاده یعنیند؛ ک

                                                           
 .۱۷۹ص ة للطفل،یة اإلسالمیمنھج الترب -١



 ٩٧ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

رد. ک یم یباز ب نیھمواره با حسن و حس ص خدا رسول». دیخودشان عمل نما
آنھا  یو روان یاز روحی، نیو شوخ یق بازیان، از طرکودکبا  ص خدا طرز رفتار رسول

ان بدور از ھر گونه کودکبا  ص سان رفتار آن حضرت نیرد و بدک یه میرا اشباع و تغذ
 .١به حقوق آنان بود یتوجھ یو خشونت و ب یارکجفا

 ه دادنیھد -۳
ن یھا دارد و ا در روح و روان عموم انسان یندیخوشا یامدھایه دادن، آثار و پیھد
ار مھم و کن یت ایاھم ص رمکشتر است. رسول ایان، بکودک، بر روح و روان یاثرگذار

پرورش آن،  ز رشد ویو جھت دادن به آن و ن کودکروح و روان  یدھ لکر ادر ش یاساس
 ی به دخترخاله ص خدا ه رسولک یا هیھد ی شتر دربارهیان نموده است. چنانچه پیب

د: یگو یم ل شهیم. عایامامه بنت ابوالعاص داد، سخن گفت یعنی س یحسن بن عل
 یآنھا، انگشتر درمیانه که نمود یھد ص رمکورآالت به رسول ایز ی، مقدارینجاش

به  یا عالقهچ یھ وآن را گرفت  ص خدا بود. رسول ینش، حبشیه نگکوجود داشت 
دخترم!  یا«امامه فرستاد و گفت:  یعنینب، یدختر ز یآن نداشت؛ آنگاه آن را برا

 .٢»یاراین، بین نگیخودت را با ا

 )کودک(نوازش  کودکدن به سر یشکدست  -۴
اش را بر سر آنان  یرد و دست مھربانک یان را نوازش مکودک ص خدا  رسول

ردند و به محبت ک یو محبت را احساس م ان، لذت مھرکودکب یترت نید و بدیشک یم
ه بزرگترھا، واقعًا به آنان توجه کنمودند  یم کبردند و در یم یبزرگان نسبت به خود، پ
د: عبدالله بن ثعلبه چھار سال قبل از ھجرت رسول یگو یم س دارند. مصعب بن عبدالله

 یش دعایبرا ه، سرش را نوازش نمود وکدر فتح م ص خدا ا آمد. رسولیبه دن ص رمکا
 .٣دالله بن ثعلبه، چھارده ساله بودوفات نمود، عب ص خدا رسول یرد. وقتکر یخ

                                                           
 .۱۸۴ن، یشیمنبع پ -١
 .۴۳فة، صیة الشری؛ الدوحة النبو۳۶۴۴ ی سنن ابن ماجة، شماره -٢
 ).۳/۳۷۹م (کحا کمستدر -٣
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 برخورد با او یدر ابتدا کودکرفتار خوب با  -۵
 یھا ن لحظهیه نخستکاست  یعاد یو نشست و برخاست با او، امر کودکدن ید

ن لحظات برخورد با ین اگر نخستیباشد. بنابرا یبرخوردار م یا ژهیت ویآن، از اھم
تواند به سخن گفتن ادامه دھد و جرأت  یم کودک، درست و مناسب باشد، کودک
ز یبزرگترھا ن یان براکن امیسان ا نید. بدیابد تا باب گفتگو با بزرگترش را باز نمای یم

گاھ یم کودکه از آنچه در دل کگردد  یفراھم م الت و کد و به مشنابی یگذرد، آ
ه کد یآ یبدست م یج در صورتین نتایا ی د. ھمهنببر یش پیآرزوھاھا و  خواسته

 س مناسب و خوب باشد. عبدالله بن جعفر کودکترھا با  ن لحظات برخورد بزرگینخست
را به ان خاندانش کودکگشت، ابتدا  یبازم یاز سفر ص خدا د: ھرگاه رسولیگو یم
ر یش از سایسفر، پ یکپس از بازگشت از  ص آن حضرت ی. بارندردب یم شدنید
   ن رایحس ایبش سوار نمود. آنگاه حسن کخود، بر مر ید و مرا جلویان مرا دکودک

ه ھر سه ک یب در حالیترت نیاو را پشت سرش سوار نمود و بد ص خدا آوردند. رسول
 .١مینه شدیم؛ وارد مدیب بودکنفر ما سوار مر

 کودکبه  یدگیتوجه و رس -۶
شود؛ اگر پدر  ینھد، گم م یابان میوچه و خکدر  ی، پاییبه تنھاه ک کیودکچه بسا 
 یزود به نبودن و گم شدن فرزندشان پ یلینباشند، خ یالیخ یب یھا و مادر، آدم

ر، متوجه گم ید یلیال، خیخ ین بیس، والدکند و برعیآ یافتن او برمید و در صدد نبر یم
ر، اقدام یشان، دکودکردن کدا یپ یبرا ،ن نسبتیشوند و به ھم یشدن فرزندشان م

 کودکبر روح و روان  ییر بسزایگم شده، تأث کودکردن کدا ینند. شتاب در پک یم
 ی هیشد، ترس و ھراس و گرک، به درازا بکودکه اگر مدت زمان گم شدن کدارد. چرا

بر  ین، آثار ناگواریاز والد یشدن دور یگردد و به خاطر طوالن یم یز طوالنین کودک
گم  ب نیه حسن و حسکبار  یکن خاطر یماند. به ھم یم ی، برجا یروح و روان و
ن یا یارانش را برایآنان پرداخت و  یع به جستجویسر یلیخ ص خدا شدند، رسول

ه کم یبود ص رمکا  رامون رسولید: ما، پیگو یم س سلمان .٢ج نمودیمنظور بس
اند. آن ھنگام،  ن گم شدهیخدا! حسن و حس رسول یآمد و گفت: ا ل منیا ام

                                                           
 ).۳/۴۵۸أعالم النبالء (ر ی؛ س۲۴۲۸ ی مسلم، شماره -١
 .۱۸۶ة للطفل، صیة النبویمنھج الترب -٢



 ٩٩ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

ھر ». دینکدا ید و فرزندانم را پیزیبرخ«فرمود:  ص رمکد باال آمده بود. رسول ایخورش
ه رسول کرفتم  یرفت و من به ھمان سمت یین به سویافتن حسن و حسی یشخص برا

ه به کم یافتی ی، در حالیوھک ی ن را در دامنهیرفت. سرانجام حسن و حس ص رمکا
 یشد، روبرو یرون میآتش ب ی  ه از دھانش شرارهکمار  یکده بودند و یگر چسبیدیک

ھا  ان سنگیآن مار شتافت. آن مار به م یبه سو ص خدا آنھا حلقه زده بود. رسول
رد و کن رفت و آنھا را از ھم جدا یحسن و حس یبه سو ص خدا د. آنگاه رسولیخز

د! و سپس یز ھستیدا عزخ ید و فرمود: شما، چقدر برایشکدست نوازش بر سرشان 
چپش گذاشت. گفتم:  ی شانه یرا رو یگریراستش و د ی شانه ینھا را روآاز  یکی

آن دو ھم سواران «فرمود:  ص رمکد! رسول ایدار یب خوبکخوشا به حالتان؛ چه مر
ر یه دامنگک یت ترس و ھراسین روایدر ا .١»ھستند و پدرشان، از آنھا بھتر است یخوب

گر یدیکه آن دو، از ترس مار به کان است یشده بود، آن چنان نما ب نیحسن و حس
رفع  یبرا ص رمکه رسول اکم ینک یت مالحظه مین رواین در ایده بودند. ھمچنیچسب

رد و بر کگر جدایدیکوارد عمل شد و آنگاه آن دو را از  عیسر یلیترس آن دو طفل، خ
ش گذاشت و از آنان یھا را بر شانهشان دعا نمود و آنھا ید و برایشکسرشان دست نوازش 

برخاسته از محبت وافر  ھا نیا ی ھمه». ھستند یآن دو، سواران خوب«رد و فرمود: کف یتعر
 .٢ژه به آنان بودیو توجه و ب نیبه حسن و حس ص آن حضرت

 انکودکردن بزرگان با ک یباز -۷
مردم بود، با حسن و  یشوایغمبر خدا و پیه پکش یبا آن مقام واال ص خدا رسول

ردن با ک یه بازکن بدھد ین درس بزرگ را به والدیرد تا اک یم یباز ب نیحس
 ص خدا ه رسولکت شده یان است. رواکودکت یدر ترب یاساس یھا هیاز پا یکیھا،  بچه

 .ردک یم یھوادار س نمود و از حسن یق میتشو س نیرا در برابر حس س حسن
ردند. آن ک یم یبا ھم باز ص خدا ن در حضور رسولید: حسن و حسیگو یابوعباس م

ا از یگفت: آ ل شهیعا». رین! او را بگیگفت: حسن! بشتاب؛ حس یم ص حضرت

                                                           
انش، احمد بن راشد یاز راو یکی)؛ ۹/۱۸۲؛ المجمع (۲۶۷۷ ی )، شماره۳/۶۵( یمعجم الطبران -١

 ف دانسته است.ی)، او را ضع۱/۳۹( یدر المغن یه ذھبکاست  یھالل
 .۱۸۷ة صیة النبویمنھج الترب -٢
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ن! یحس« :دیگو یم ÷ لیجبرئ«فرمود:  ص خدا د؟ رسولینک یم یتر، ھوادار بزرگ
از جعفر بن محمد به نقل از پدرش آمده است:  یفیت ضعیدر روا .١»ریاو را بگ

ن سر ین اثنا حسن و حسیھا نشست. درا در محل گذاشتن جنازه ص خدا  رسول
 یا«گفت:  س یعل». حسن! آرام باش«فرمود:  ص خدا دند. رسولیدند و ترسیرس

فرمود:  ص رمکامبر ایپ» د؟یرا دار س حسن یھوا س نیا با وجود حسیخدا! آ رسول
 .٢»ن! آرام باشید: حسیگو یه مکل است ین جبرئیا«

م یردکن را مالحظه یبا حسن و حس ص خدا ردن رسولک یاز باز یگوناگونموارد 
، یباز یان تنوع داشت و در اثناکودکردن با ک ید در بازیه باکم یافتیسان در نیو بد

ابد و با لذت و بدون یش یآنان افزا یو روان یروح یرد تا نشاط و انرژکق یآنان را تشو
آنھا، به صورت ھمزمان رفع  یو روح یاز جسمیب، نیترت نیند و بدینما یباز یخستگ
، ی، اخالقی، اجتماعیتی، تربید جسمیفوا ،انکودکردن با ک یاست: باز یگفتن .٣گردد
 .٤دارد یادیز یو درمان یروح

 ص خدا به رسول س یشباهت حسن بن عل
؟ گفت: یا دهیرا د ص خدا ا رسولیه آکدم یفه پرسید: از ابوجحیگو یابوخالد م -۱

 .٥ش از ھمه به او شباھت داردیب س یبن عل؛ حسن یآر
ه گذرش به حسن بن کبودم  س رکد: من، ھمراه ابوبیگو یبن حارث معقبة  -۲

ه به کخورم  یقسم م«اش گذاشت و گفت:  شانه یافتاد؛ او را رو س یعل
از  و آنجا حضور داشت س یعل». س یه است؛ نه به علیشب ص امبریپ

د: یگو یبن حارث م عقبة، یگریت دیرواد. به یخند س رکدن سخن ابوبیشن
پس از نماز عصر  س رکھمراه ابوب ص رمکچند روز پس از وفات رسول ا

به حسن  س رکرفت. گذر ابوب یراه م س رکنار ابوبکدر  س یرون شدم و علیب
                                                           

 ).۳/۲۶۶سند حسن ( ر أعالم النبالء بایس -١
)؛ منظور از آرام باش، در اینجا، تشویق کردن و آفرین گفتن و کف زدن ۳/۲۸۴سیر أعالم النبالء ( -٢

 باشد. می
 .۲۱۶تا  ۲۰۹ة للطفل، صیة النبویمنھج الترب -٣
 .۲۱۶ن، صیشیمنبع پ -٤
 .۳۵۴۴ ی ، شمارهیح بخاری)؛ صح۱/۲۴۵( یبرکالطبقات ال -٥



 ١٠١ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

گردنش  یاو را رو س رکھا بود. ابوب با بچه یه مشغول بازکافتاد  س یبن عل
و » س یه علیاست، نه شب ص امبریه پیه شبکخورم  یقسم م«گذاشت و گفت: 

ر و کان ابوبیم یت، محبت و ھمبستگین روایاز ا !ید. آریز خندین س یعل
 گردد. یان مینما بیعل

نه تا سر، یاز قسمت س س حسن«د: یگو یم س یبه نقل از عل یبن ھان یھان -۳
نه به یاز س س نیشباھت داشت و حس ص خدا ش از ھمه به رسولیب

 .١»نییپا
 ص رمکث رسول این حدیا س رهید: پدرم، به نقل از ابوھریگو یب میلکعصم بن  -۴

: یعنی »من رآ� يف انلّوم فقد رآ� فإّن الشيطان ال ينتحل�«ه: کت نمود یرا روا
تواند  یطان نمیه شکده است؛ چرا یمرا د یند، به راستیس، مرا در خواب ببکھر «

 .»ل من درآوردکخودش را به ش
ردم و به او کنقل  س ابن عباس یث را براین حدید: پدرم گفت: ایگو یم یراو
دم. ابن عباس گفت: واقعًا او را در خواب یرا در خواب د ص خدا ه من، رسولکگفتم 

گفت:  س دم. ابن عباسیرا در خواب د ص امبری، به خدا قسم پی؟ گفتم: آریدید
به خاطر دارم و طرز راه رفتنش  ، او رای؟ گفتم: آریرا به خاطر دار س یحسن بن عل

 .٢شباھت داشت ص خدا به رسول س گفت: حسن س اد دارم. ابن عباسیرا ھم به 
ه کم یردک ین رابطه صحبت مید: با ھم در ایگو یم س ریزب ی ، آزادشدهیبھ -۵

ن اثنا یدارد؟ در ا یشتریشباھت ب ص خدا ت، به رسولیاز اھل ب یکدام ک
ن و یتر ه محبوبکم یگو یمن، به شما م«گفت: آمد و  س ریعبدالله بن زب

بود؟ او، حسن  یسک، چه ص به آن حضرت ص امبرین فرد خاندان پیتر هیشب
در حال سجده  ص خدا رسول یه وقتکدم یرا د س بود؛ من، حسن س یبن عل

ه کآورد تا آن ینم نییاو را از پشتش پا ص خدا بود، پشت آن حضرت رفت. رسول
وع کدر حال ر ص امبرین پیآمد؛ ھمچن ین مییشان، پایاز پشت ا س خود حسن
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رد تا کش را باز یپاھا ص خدا شان آمد. رسولیبه سمت ا س حسن هک بود
 .١ندکان آنھا عبور یاز م س حسن

به  یشتریشباھت ب س یس، از حسن بن علکچ ید: ھیگو یم س انس -۶
از  س ید: حسن بن علیگو ین میعالوه بر ا س انس .٢نداشت ص خدا رسول

 .٣شباھت داشت ص خدا ش از ھمه به رسولیما، بیلحاظ س
، لبرد، فاطمه  یسر مه وفات خود ب یماریدر ب ص خدا ه رسولک یزمان -۷

 ھا نیخدا! ا رسول یبرد و گفت: ا ص ن را نزد آن حضرتیحسن و حس
فرمود:  ص خدا ن. رسولک یارزان ھا نیبه ا یزیفرزندان شما ھستند؛ چ

 س نیو جرأت و سخاوتم، به حس س من، به حسن یبت و ارجمندیھ«
 .٤»رسد یم

ه یشب س گفت: پسرم، حسن یم ل فاطمه: دیگو یه میکمل یابن اب -۸
 .٥ستین س یه علیاست و شب ص خدا رسول

، یطالب، حسن بن عل یبودند: جعفر بن اب ص خدا رسول  هین افراد، شبیا -۹
د بن ھاشم بن یزید بن عبد یان بن حارث، قثم بن عباس، سائب بن عبیابوسف

 .٦مطلب
ه دوست ک یسکگفت:  یه مکدم یشن س ید: از علیگو یم میبن بر ۀریھب -۱۰

ن قسمت گردن تا صورتش، یه موھا و ھمچنکبنگرد  یدارد به شخص
ند و کنگاه  س یدارد، به حسن بن عل ص خدا ن شباھت را به رسولیشتریب

                                                           
 ف.ی) با سند ضع۱/۲۴۹طبقات ( -١
 .۲۶۳، صیح المسند من فضائل الصحابة، از عدویالصح -٢
 .۲۲۱، صیالقرب یذخائر ذو -٣
س، به خاطر وجود محمد بن ی؛ استاد عثمان الخم۲۸۷ن، صیث الواردة بشأن السبطیاألحاد -٤

 ف دانسته است.یث را ضعین حدیان، ایدر سند راو یم بن علید وابراھیحم
 ).۹/۱۷۶مجمع الزوائد ( -٥
 .۱۰۲ن، صییأنساب القرشفي  نییالتب -٦



 ١٠٣ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

از لحاظ اندام  ص خدا رسولن فرد به یتر هیس، دوست دارد به شبکھر 
 .١بنگرد س ین بن علید، به حسیتر از گردن نگاه نما نییپا

 
 

 جوانان بهشت یسرور و آقا ب نیحسن و حس
 من با رسولو ارتباط  ییزمان آشنا ی د: مادرم، از من دربارهیگو یفه میحذ -۱

د، مرا دشنام داد. به او گفتم: یه جوابم را شنکد و پس از آنیپرس صخدا
گزارم. آنگاه رفتم و  یروم و با او نماز م یم ص خدا بگذار، مغرب نزد رسول
ه نماز عشاء را کپس از آن ص خدا ردم. رسولکشان ادا ینماز مغرب را به ھمراه ا

 ص خدا به راه افتادم. رسول ص بجا آورد، به راه افتاد. پشت سر آن حضرت
رد: کستم. دوباره سؤال فه ھیست؟ گفتم: حذکی :دید و پرسیم را شنیپا یصدا

خداوند، «شان فرمود: یردم. اکبازگو  ص رمکا  امبریپ یچه شده؟ ماجرا را برا
شتر، نزد من آمد، یه پکرا  یا شخصیآ«سپس فرمود: » امرزدیتو و مادرت را ب

ن یه قبل از امشب، به زمکبود  یا او، فرشته«. فرمود: یگفتم: آر» ؟یدید
ه کند و من بشارت دھد کامده بود؛ او، از خدا اجازه خواست تا به من سالم ین

 ین بانویتر ز ارجمندیجوانان بھشتند و فاطمه ن ین، سرور و آقایحسن و حس
 .٢»است یزنان بھشت

احلسن و احلس� سيّدا «فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س ید خدریابوسع -۲
 .»اند یجوانان بھشت یسرور و آقا ن،یحسن و حس«: یعنی .٣»شباب أهل اجلنّة

فرمود:  ص خدا ه رسولکآمده است  س ید خدریاز ابوسع یگریت دیدر روا -۳

 اب� اخلالة عييس و�ي بن  احلس� سيّدا شباب أهلاحلسن و«
ّ

اجلنّة إال
تمام جوانان بھشت جز دو  ین، سرور و آقایحسن و حس«: یعنی .٤»†ز�ر�ا

                                                           
 ).۵/۲۱۴۶( یعة از آجریالشر -١
 .۱۷۶ن، صیث الواردة بشأن السبطی)؛ نگا: األحاد۵/۳۹۱(  مسند احمد -٢
 .۱۸۴ن،صیث الواردة بشأن السبطیاألحاد -٣
 ).۵/۲۱۴۴( یآجرعة، از یالشر -٤
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س، ضمن ی. استاد عثمان الخم»ا ھستندیرکبن ز ییحیو  یسیع یعنیپسرخاله 
ث، توسط شانزده ین حدیه اک هته اشاره نمودکن نیث، بدین حدیطرق ا یبررس

ث از امام ین حدیا ی د: دربارهیگو ی، میو .١ت شده استیروا ش تن از صحابه
ة یالبدار در یثکالبته ابن  .٢ح استیل سؤال شد؛ فرمود: صحباحمد حن

ش، ضعف وجود یو گفته است: در تمام سندھا را آوردهث ین حدیة، ایوالنھا
ه در مجموع کت شده یق، رواین طرید: به چندیگو یم یامام ذھب .٣دارد
 .٤نندک یت میگر را تقویھمد

توان  یث، مین حدیاقوال علما در مورد ا یبند د: در جمعیگو یس میاستاد الخم
ث، ین حدیت ایاز طرق روا یبرخه کد دانست ید و البته بایبرگز رار یثکن با ی هینظر

، طرق یامام ذھب ی سان به گفته نیباشد و بد یم» رهیحسن لغ«ھم  یو برخ» حسن«
است:   ه امام احمد، گفتهکث آن چنانین حدیجه ایابد. در نتی یت آن قوت میروا

 .٥باشد یم» رهیح لغیصح«

 ص خدا رسول یدو گل خوشبو ،نیحسن و حس
ه احرام بسته، ک یشتن مگس توسط فردکم کدرباره ح س ، از ابن عمریعراق یشخص

شتن مگس سؤال کم کح ی ه دربارهکب است یگفت: عج س سؤال نمود. ابن عمر
 ص خدا ه رسولک یاند! در صورت شتهکرا  ص خدا رسول ی  ه نوهکنند، حال آنک یم

ا یمن در دن ین، دو گل خوشبویحسن و حس«: یعنی .٦»هما ر�انتاي من ادلنيا«فرمود: 

 .»ھستند
 ص خدا پشت رسول یه روکدم یرا د ب نید: حسن و حسیگو یم س رهکابوب

ه مشغول خواندن نماز بود، آنھا را با دستش نگه ک ص نشستند و آن حضرت یم
ه نمازش ک یرد و زمانک یگرفت، آنان را رھا م ین، آرام میزم یداشت و چون بر رو یم

                                                           
 .۲۱۱ن، صیث الواردة بشأن السبطیاألحاد -١
 باشد. یم یابن مقدس ی المنتخب من العلل از خالل؛ المنتخب، نوشته ۱۲۴ ی سؤال شماره -٢
 ).۸/۲۰۸ة (یة والنھایالبدا -٣
 ).۳/۲۸۳ر أعالم النبالء (یس -٤
 .۲۱۲ن، صیث الواردة بشأن السبطیدااألح -٥
 .۳۷۵۳ ی ، شمارهیح بخاریصح -٦



 ١٠٥ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

إّن هذا سيّد «د و سرشان را نوازش نمود و فرمود: یش نشانیپا یرد، آنھا را روکرا تمام 
ن فرزندم یا«: یعنی .١»به ب� فئت� عظيمت� يف آخر الزمان ألأرجوا أن يصلح اهللا و

ان دو گروه بزرگ، صلح و سازش برقرار یه خداوند، سرانجام توسط او، مکدوارم یآقاست و ام

 .٢»بود س حسن ص خدا رسولمنظور «د: یگو یم ین آجری. محمد بن حس»دینما
رفت،  یخواند و چون به سجده م ینماز م ص خدا د: رسولیگو یم س رهکابوب
ه سر از ک یھنگام ص خدا شد. رسول یسوار م ص پشت آن حضرت یرو س حسن

گذاشت و  ین میزم یرو یگرفت و او را به آرام یرا م س داشت، حسن یسجده برم
شان یپشت ا یدوباره رو س رفت، حسن یبه سجده م ص چون آن حضرت

را گرفت  س د، حسنیان رسانیه نمازش را به پاکپس از آن ص خدا نشست. رسول یم
ن ین بچه چنیا با ایگفت: آ یرد. شخصکدنش یو او را در دامانش نھاد و شروع به بوس

أن يصلح به ب�  ألإنّهما ر�انتاي و عيس اهللا «فرمود:  ص رمکا  د؟ رسولینک یم
د یمن ھستند و شا ین، دو گل خوشبویحسن و حس«: یعنی .٣»مسلم�ـفئت� من ال

 .»دین، صلح و سازش برقرار نمانامسلمااز ان دو گروه یخداوند، توسط حسن، م

 دو جهان یآقاسردار و ، س حسن
ان منزلت و ی، به بیانظار عمومدگان مردم و در یبارھا در برابر د ص خدا رسول

 ی ن فرمودهی، ایاریات بسیپرداخت. چنانچه در روا س یحسن بن عل یگاه واالیجا

ن یا«: یعنی »إّن اب� هذا سيّد«ه: کنقل شده  س حسن ی درباره ص خدا رسول
ن یا ی نهیح، در زمیات صحید: روایگو یم /. ابن عبدالبر »فرزندم، سرور و آقاست

ه فرموده است: کده یبه حد تواتر رس س یدر مورد حسن بن عل ص خدا ث رسولیحد

عيس اهللا أن يبقيه حيّت يصلح ب� فئت� عظيمت� من إّن اب� هذا سيّد و«
بسا خداوند، او را نگه دارد تا او را  د و آقاست؛ چهین فرزندم، سیا«: یعنی .٤»مسلم�ـال

                                                           
 .۶۹۶۴ ی ح ابن حبان، شمارهیصح -١
 .۲۱۵۷، صیعة از آجریالشر -٢
 ھمان. -٣
 ).۳/۲۴۴رده است. (کن را نقل یر ای، نظیتیز رواین ی)؛ بخار۰۵/۵۱مسند احمد  -٤



 سحسن مجتبی           ١٠٦

از صحابه  یث را جمعین حدی. ا»صلح و سازش دو گروه بزرگ مسلمان بگرداند ی واسطه

او، «: یعنی. »و أنّه ر�انتاي من ادلنيا«ره آمده است: کت ابوبیاند. در روا ه ردکت یروا

ه کنم ک ییآقا یسکتوانم بر  یمن، نم«د: یگو یم ی. راو»استیمن در دن یگل خوشبو
 .١»ده استیاو را سرور و آقا نام ص خدا رسول

اب� «فرمود:  یفراز منبر م ه برکدم یشن ص خدا  د: از رسولیگو یم س رهکابوب
و  سردارن فرزندم، یا«: یعنی »مسلم�ـلعل اهللا أن يصلح به ب� فئت� من الهذا سيد و

ره ک. ابوب»صلح و سازش دو گروه بزرگ مسلمان بگرداند ی بسا خداوند، او را واسطه آقاست؛ چه
ضمن  ص ه آن حضرتکبود  ص رمکنار رسول اک س د: در آن ھنگام، حسنیگو یم
 .٢به مردم یرد و گاھک یبه حسن نگاه م یفرموده، گاھن یان ایب

اشاره  س حسن ییباکیو ش یبه بردبار ص خدا ا رسولید: گویگو یم /ر یابن اث
ته اشاره فرمود کن نیبد س لت حسنیان فضیسخنش در ب ی  نمود. چنانچه در ادامه

بزرگ از  ی دو دسته درمیانصلح و سازش  یبرقرار ی ه خداوند، او را واسطهک
 .٣دھد یمسلمانان قرار م

 ی ژهیاست، ویه رکن است یا انگریث، بین حدیا«آمده است:  حتفة األحوذيدر 
از  یادیه در رأس جمع زکگردد  یاطالق م یسکس، به یه رئکست؛ بلیشخص برتر ن
بزرگ از مسلمانان اشاده  ی ث، به دو دستهین حدین در ایرد. ھمچنیگ یمردم قرار م

 .٤»شده است
ن اشاره شده است؛ مسلمانان انابزرگ از مسلم ی ز به دو دستهین یث بخاریدر حد

 یکصلح و سازش قرار گرفت، دو دسته بودند:  ی واسطه س ه حسنکدر آن زمان 
 ص رمکاز معجزات رسول ا یکین، ی. اس هیگر با معاوید ی و دسته س دسته با حسن

بزرگ از مسلمانان با ھم  ی دستهدو  س اش، توسط حسن ه مطابق فرمودهکبود؛ چرا
 ردند.کصلح 

                                                           
 ).۱/۴۳۷عاب (یاإلست -١
 .۳۷۴۶ ی ، شمارهیبخار -٢
 ).۳/۴۱۷ث (یب الحدیغرفي  ةیالنھا -٣
 ).۱/۲۷۷( یتحفة األحوذ -٤



 ١٠٧ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

 ی در اثر ضربه س طالب یبن اب یعل یه وقتکن قرار بود یه از ایاصل قض
، به یدر شب شنبه نوزدھم رمضان سال چھل ھجر یعبدالرحمن بن ملجم مراد

 ی شهیرا در اند یمدت س ردند. حسنکعت یب س د، مردم با پسرش حسنیشھادت رس
نه بود و ین زمیمردم در ا یه شاھد دودستگکرد و از آنجا ک یسپرت خالفت یمسؤول

ھمراه  س هیز با معاوین یا و عده ، خواھان خالفت او ھستندیا ه عدهکرد ک یمشاھده م
ختن خون آنھا، یاز ر یریمسلمانان و جلوگ درمیانجاد صلح و آرامش یا یاند، برا شده

رد. کواگذار  س هیالفت را به معاو، خیھجر یکاالول سال چھل و عیدر پنجم ماه رب
ه یبا معاو س خ صلح امام حسنیاالول را تار یھم جماد یو بعض یالثان عیماه رب یبرخ

بوقوع  س ین صلح، حدود شش ماه پس از آغاز خالفت حسن بن علیدانسته اند. ا
ن، ھمان یدند و اینام یپارچگیکسال وحدت و  یعنیوست. آن سال را سال جماعت یپ

لعل اهللا أن «از وقوع آن خبر داده و فرموده بود:  ص خدا شتر رسولیه پکبود  یخبر
صلح و سازش دو  ی بسا خداوند، او را واسطه چه« یعنی .١»يصلح به ب� فئت� عظيمت�

 .»گروه بزرگ بگرداند
بر  یلیاست، دل ص امبریاز معجزات پ یکیانگر یه بکث، گذشته از آنین حدیا
ومت کدست از خالفت و ح س ه حسنکباشد. چرا یز مین س یلت حسن بن علیفض

ه به خاطر که از آن جھت کر، بلیا تن به ذلت دھد؛ خیاورد و یم بکه کد؛ نه آنیشک
ختن خون مسلمانان، مصلحت امت را در یاز ر یریخدا و به منظور جلوگ یرضا

مسلمانان را  یاین و دنیسان مصلحت د نیدانست و بد س هیخالفت به معاو یواگذار
 ح داد.یترج

ن اثنا یه در ھمکم ینشسته بود س رهید: ھمراه ابوھریگو ید میسع ید بن ابیسع
 س رهیم. اما ابوھریرد و ما، جوابش را دادکآمد و به جمع ما سالم  س یحسن بن عل

م: یگفت س رهیراھش را گرفت و رفت. به ابوھر س نشد. حسن س متوجه آمدن حسن
بالفاصله برخاست و خود  س رهیرد. ابوھرکه به ما سالم کبود  س ین، حسن بن علیا

                                                           
 ).۱۳/۶۶( یفتح البار -١
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سرورم؟  ی: ایگفتم: چرا گفت س رهیسرورم! به ابوھر یرساند و گفت: ا س را به حسن
 .١»او، سرور و آقاست«ه فرمود: کدم یشن ص خدا گفت: از رسول س رهیابوھر

 یبه سرور و آقاس، دوست دارد کھر «ه گفت: کت شده یروا س از جابر بن عبدالله
 .٢»ندکنگاه  س یبنگرد، پس به حسن بن عل یجوانان بھشت

در بھشت را  ب نیث آقا بودن حسن و حسی، حدش از صحابه یادیز یتعداد
بارھا و در مجالس  ص رمکه رسول اکن است یات، ایثرت رواکاند؛ علت  ردهکت یروا

ت یث را رواین حدیه اک یاز اصحاب یان نموده است. برخیث را بین حدیمختلف، ا

طالب، ابوهر�ره، عبدا� بن مسعود،  عمر بن خطاب، يلع بن ايب«اند، عبارتند از:  ردهک
، براء بن اعزب، مالك بن حو�رث عبدا� بن عمر، جابر بن عبدا�، اسامة بن ز�د

 .٣»ش و... عزة بن اياسو

 بن یحسن و حس یبرا ص خدا رسول یدعا
ن گونه دعا یبد ب نیحسن و حس یبرا ص خدا رسولد: یگو یم س ابن عباس

و  .٤» الّمة�من لّك عت اهللا اتّلاّمات من لّك شيطان وهاّمة وأعيذكما ب�لما«رد: ک یم
ل به خدا کن شیالسالم را به ھم ھمایل علی، اسحاق و اسماع÷ میابراھ«سپس فرمود: 

ان است و کودک یبرا یمنحصر به فرد طب نبو یھا از نسخه یکین دعا، یا .٥»سپرد یم
بود؛  ص خدا اطفال، در نزد رسول یبه صحت و سالمت یدگیان توجه و رسکاز ار یکی

 یایز گوین ب نیحفاظت حسن و حس یبرا ص رمکا  رد رسولکچنانچه عمل

                                                           
د ییز صحت آن را تأین یو طبران یح دانسته و ذھبیم، آن را صحک)؛ حا۳/۱۶۹(  مکحا کمستدر -١

 ان آن، ثقه ھستند.ی)، گفته است: راو۹/۱۷۸در المجمع ( یثمیاند؛ ھ ردهک
و گفته است:  ة آوردهیالنھایة وت را در البداین روایر، ایثک)؛ ابن ۴۲۲، ۱۵/۴۲۱ح ابن حبان (یصح -٢

 ندارد. یالکچ اشیسندش، ھ
)؛ الدوحة ۳/۲۴ر (یبک)؛ المعجم ال۹/۱۸۳ان را نگا: مجمع الزوائد (ین راویث وارد شده از ایاحاد -٣

 .۸۱فه، صیة الشریالنبو
طان و از ھر جانور زھردار و از یش یامل الله از بدکلمات ک ی لهیمن، شما دو نفر را به وس: «یعنی -٤

 .۳۳۷۱ ی ، شمارهیت بخاریروا». سپارم یحفظ خدا مزخم چشم به 
 باشد. یح میث، حسن صحی)؛ حد۲۰۶۰( ی ، شمارهیسنن ترمذ -٥



 ١٠٩ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

 ین، برایوالد یت دعایاھم ص رمکث، رسول این حدیدر ا .١ن مطلب استیھم
پدر و مادر  یدعا ی ارزنده یامدھاید و پیفواان یرده و به بکان یفرزندانشان را نما
ن از یفرزندان و والد یت براکنان و حفاظت و بریش و اطمیآسا یپرداخته است؛ دعا

ساز تمام  نهیگر، زمید یطان و حسادت از سویحفاظت آنان از ش یسو و دعا برا یک
باشد  یت ممغز عباد ص خدا رسول ی دعا، بنا به فرموده ،نیعالوه بر ا .ھاست تیموفق

از  یکیانسان به خداوند و پناه بردن به او به عنوان  یازمندیانگر احساس نیو ب
 اسالم است. یھا ن اھداف و آموزهیتر مھم

 رده استکت یروا س یه حسن بن علک یثیاحاد
ت یه مسلمان را به رضاک ین علوم و معارفیتر یه اساسکنظر دارند  مسلمانان، اتفاق

باشد. سنت، عبارتست از  یم ص رمکا  م و سنت رسولیرکرساند، قرآن  یخداوند، م
شان قرار گرفته ید اییه مورد تأک یا اعمالی ص خدا اقوال و افعال ثابت شده از رسول

نه و نسل به نسل، به مسلمانان ینه به سیت، سیق نقل و روایاست. سنت، تنھا از طر
، توجه یمھم علم اسالم ی ن رشتهیارشناسان اکث و یرو اھل حد نیده و از ایرس

ن پھنه، یث و شناخت آنان مبذول داشته و در ایان حدیبه ثبت و ضبط راو یا ژهیو
ن راستا به یاند تا در ا قرار داده یرا به دقت مورد بررس یاوضاع و احوال ھر راو

را  یگاه ھر راویابند و جایدست   ریز ی مورد اشاره ی نان خاطر در دو جنبهیاطم
 ند:یص نمامشخ

، در طول یه راوکن معناست یشناسان، بد ثیدگاه حدیعدالت: عدالت، از د -۱
داشته باشد.  یت خوبیو وضع هبرخوردار بود یو رفتار درست کاتش، از سلویح

اش، از  یف شرعیه ضمن انجام وظاکن است ی، ا یگر عدالت راویشرط د
 مال، آراسته باشد.کرده و به صفات ک یمحرمات دور

در  یا خوب و آماده ی ، حافظهیه راوکن معنا یاستوار و درازمدت؛ بد ی حافظه -۲
 یکن، یاا حفظ و نوشتن آنھا داشته باشد. و یو  اتیتابت رواکا ینه حفظ یزم

. است س ان بجز اصحاب بزرگواریتمام راو یبرا یمھم و شرط اساس ی مسأله
ر نظر یزه کھستند  ص رمکامبر ایرسالت پ یحامالن واقع ش را صحابهیز

                                                           
 .۲۴۸ة للطفل، صیة النبویمنھج الترب -١
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اند. از  افتهی، پرورش یو ی ژهیت و توجه ویو با عنا ص م آن حضرتیمستق
ث، مورد توجه و احترام یت حدیاز لحاظ روا ص رمکرو خاندان رسول ا نیا

 س نیو فرزندانش حسن و حس ین علیالمؤمن ریث بوده؛ و امیخاص اھل حد
ث یمناقشات علم حدفراتر از مطالعات و  ص خدا رسول  یگرام نارایبه عنوان 

 چنانچه: باشند. یم
از  یکیه کھـ) در المسند خود ۲۷۶(درگذشته به سال  یبن مخلد اندلس یـ بق۱

 س ین علیرالمؤمنیث از امیباشد، پانصد و ھشتاد وشش حد ین مسندھا میبزرگتر
 ت نموده است.یروا

 کنیا هکتاب المسند خود کھـ) در ۲۴۱ـ امام احمد بن حنبل (درگذشته به سال ۲
 رده است.کت یروا س یث از علیدر دسترس ماست، ھشتصد و نوزده حد

 ی، ترمذی، مسلم، ابوداود، نسائی: بخاریعنی، ییتاب مشھور رواکـ مؤلفان شش ۳
ان ین میه در اکاند ت نمودهیروا س یث از علیست و دو حدیصد و بیو ابن ماجه، س

ت شده؛ نه یو مسلم روا یبخار، توسط کث، به صورت متفق و مشتریست حدیتعداد ب
ث را ھم امام مسلم، یح خود آورده و پانزده حدیدر صح یرا امام بخار س یث علیحد

 یھا نهیدر زم س یت شده از علیث رواینقل نموده است. احاد س یاز عل ییبه تنھا
 یویو دن ینیات دیل مربوط به حیر مسایر و سایام، تفسکل: عقائد، احیاز قب یمختلف

 باشد. یمسلمانان م
ه کاست  یثیش از احادیرده، بکت یروا س ین علیرالمؤمنیه امک یثیشمار احاد

 ین مسأله از آنجا ناشیاند و ا نقل نموده ص رمکن از رسول ایراشد یر خلفایسا
ت یز از او رواین یادیان زیخلفا بوده و راو ی پس از ھمه س یه وفات علکشود  یم
علم و دانش بودند و به  یز در جستجوین نیاز تابع یادیتعداد زاند و در زمان او  ردهک
از  یازمند بررسیه نکد آمد یپد یلیگذر زمان، مسادر ردند و به خاطر ک یثرت سؤال مک

دار یل نوپدیاز مسا یاریدر مورد بس یدایان زین راویث بود. بنارایات و احادیروا ی هیزاو
ل آن روزگار یمتناسب با مسا س یه علکپرداختند  یثیت احادیزمان، به نقل و روا آن
ه از کفراھم شد  س یحسن بن عل یط براین شرایب ایترت نیت نمود. بدیشان روایبرا

ث یاز احاد یاریببرد و به نقل بس یادیز ی ث، استفادهیت حدیروا ی نهیپدرش، در زم
سن  س حسنوفات نمود،  ص خدا ه رسولک یم زمانیدان یبپردازد. م ص خدا رسول
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ل ابن یاز اصحاب خردسال از قب یاریز ھمچون بسینداشت؛ اما او ن یو سال چندان
ت نموده است؛ چنانچه پسر یق پدر و مادرش روایرا از طر یادیث زیاحاد س عباس

ره ی، ھبی، شعبید بن غفله، ابوالحوراء سعدیز سویحسن بن حسن و ن یعنیامام حسن 
را نقل  یاتیروا س یق حسن بن علیبن نجبه، از طرب یم، اصبغ بن نباته و مسیبن بر

را از حسن  ص خدا ث رسولیزده حدیسندش، تعداد سمبن مخلد در  یبق .١اند ردهک
ث، به نقل از امام یز در مسند خود ده حدیامام احمد ن .٢رده استکت یروا س یبن عل
شش نقل شده،  س ه در سنن اربعه از حسنک یثیآورده است. مجموع احا س حسن

 م:یپرداز یث مین احادیاز ا یبه برخ کنیباشد. ا یث میحد
به  ص  خدا ه گفت: رسولکرده است کنقل  س یابوالحوراء از حسن بن عل -۱

ا�ّ أهد� فيمن هديت «لمات را بخوانم: کن یه در قنوت وتر، اکمن آموخت 
ما ق� رش واعف� فيمن اعفيت، وتول� فيمن تويلت، و�ارك يل فيما أعطيت و

ر�نا و  تقضيت، فإنك تقيض و ال يقيض عليك، إنه ال يذل من وايلت، تبار�
و  یا ردهکت یه آنھا را ھداکده بقرار  یسانک! مرا در زمره یالھ«: یعنی .٣»تعايلت
قرار  یسانک! مرا جزو ی، الھیا ت عطا فرمودهیه به آنھا عافکده بقرار  یسانک ومرا جز

ش بگردان، و مرا از ک، مباریا ت فرمودهیه به من عناک، و ھر چه یاور آنانی ،ه توکده ب
ت ندارد. ھمانا یمکبر تو حا ی، احدینک یم مکه حک یین، توکبد، حفاظت  یقضا

ت و کپروردگارا! تو بابر ؛شود یل و خوار نمی، ذلینکت یه تو او را حماک یسک

 .»یبلندمرتبه ھست
 س یبه حسن بن عل یا ژهیتوجه و ص خدا ه رسولکم ینک یب مالحظه میترت نیبد

ند و او را با عبادت خدا و دعا و کنه ینھاد یرا در وجود و أل داشت تا محبت الله
متعال،  ین ارتباط با خدایه عبادت، دعا و ھمچنکوند دھد؛ چرایمناجات به درگاھش پ

 یف فرارویاز وظا یکیه تحقق آن، کباشد  یالله متعال م یتاپرستیکد و یقت توحیحق
اساس  ه فرزندانشان را برکمسلمانان است  ی ت ھمهیمسؤول ،نیاست و ا یھر مسلمان

 نند.کت ید ناب و خالص تربیتوح

                                                           
 ).۳/۲۴۶ر أعالم النبالء (یس -١
 .۳۶۹، صیر، از ابن جوزیالسیخ وون التاریعفي  ح فھوم أھل األثریتلق -٢
 ح.ی) با سند صح۳/۱۶۷،۱۶۸مسند احمد ( -٣
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، یمرد ،روزید«رد و فرمود: ک یما سخنران یبرا س ید: حسن بن علیگو یره میھب -۲
ندگان یو نه آ اند دهیبه علم و دانش او رس ،انینیشیه نه پکان شما رفت یاز م

جھاد  یبست و او را برا یپرچم م س یعل یبرا ص خدا د. رسولیخواھند رس
سمت  ÷ لیائیکسمت راستش و م ÷ لیه جبرئک یرد، در حالک یل میگس

 .١»گشت ید، از جھاد باز نمیرس ینم یروزیتا به پ س یچپش بود و عل
ما  یپس از شھادت پدرش برا س ید: حسن بن علیگو یش میعمرو بن حب -۳

ان در ینیشیه نه پکگفت  ک، شما را تریروز، مردید«رد و گفت: ک یسخنران
د. چه یندگان به علم و دانش او خواھند رسیگرفتند و نه آ یشیعلم و دانش از او پ

جنگ را  یاو، لوا یرد و براک یجھاد، اعزام م یرا برا س یعل ص خدا بسا رسول
شده  بشی، نصیروزیه فتح و پکگشت  یاز جھاد بازم یدر حال س یبست و عل یم

ه کنگذاشت مگر ھفتصد درھم  یاز خود برجا یناریچ درھم و دیھ س یبود. عل
 .٢»ده اش نگه داشته بوداخانو یخدمتگزار برا یک آن را به منظور

 س بردند. ھمه جز حسن ینار ما مکرا از  یا د: جنازهیگو یم یمحمد بن عل -۴
فقط  ص خدا د؟ رسولیردکه کبود  یارکن، چه یا«برخاستند. حسن گفت: 

 .٣»ت شدی، اذیھودی ی هزجنا یه از بوکمرده برخاست  یجھت برا از آن
چه  ص خدا گفتم: از رسول س ید: به حسن بن علیگو یم یابوالحوراء سعد -۵

ات کز یاز خرماھا یکیبار،  یکه من، کاد دارم ی؟ پاسخ داد: به یبه خاطر دار
رون یاز دھانم، برا  آن ص خدا را در دھانم گذاشتم. رسول را برداشتم و آن

داشت اگر  یرادیگفت: چه ا یر خرماھا گذاشت. شخصیسا درمیاند و یشک
 حسن». میخور یما، صدقه نم«فرمود:  ص رمکا  خورد؟ رسول ین خرما را میا

دع ما ير�بك إيل ما ال ير�بك، فإن «فرمود:  یم ص خدا افزود: رسول س
ند و به شبھه ک یرا آشفته م آنچه، تو«: یعنی »الصدق طمأنينة، و إن الكذب ر�بة

اندازد؛  ینم یه تو را در شبھه و آشفتگکاور یب یرو یزیند، واگذار و به چکاف یم

                                                           
 ح.ی) با سند صح۳/۱۶۷،۱۶۸مسند احمد ( -١
 ح.ی) با سند صح۳/۱۶۷،۱۶۸مسند احمد ( -٢
 ف.ی) با سند ضع۳/۱۶۷،۱۶۸مسند احمد ( -٣
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. »یو آشفتگ کآرامش خاطر است و دروغ، سبب ش ی هیو صداقت، ما یھمانا، راست

ا�ّ أهد� «ه: کن دعا را به ما آموخت یا ص خدا گفت: رسول س حسن
اعفيت، وتول� فيمن تويلت، و�ارك يل فيما أعطيت  فيمن هديت واعف� فيمن

ال يقيض عليك، إنه ال يذل من وايلت، تبارك وق� رش ما قضيت، فإنك تقيض و
ت یه آنھا را ھداکقرار ده  یسانک! مرا در زمره یالھ«: یعنی .١»ر�نا و تعايلت

! مرا جزو ی، الھیا ت عطا فرمودهیه به آنھا عافکقرار ده  یسانک وو مرا جز یا ردهک
ش ک، مباریا ت فرمودهیه به من عناک، و ھر چه یاور آنانیه تو کقرار ده  یسانک

بر تو  ی، احدینک یم مکه حک یین، توکبد، حفاظت  یبگردان، و مرا از قضا
. شود یل و خوار نمی، ذلینکت یاو را حما ،ه توک یسکت ندارد. ھمانا یمکحا

 .»یت و بلندمرتبه ھستکپروردگارا! تو بابر
 ص رمکامبر ایخاندان پ یه صدقه، براکد یآ ین برمیچن ص خدا ث رسولیاز حد

 ات است. و *که ھمان زکفرض  ی باشد: *صدقه یست. صدقه، بر دو نوع میروا ن
 د:یفرما یمتعال، م ینفل. خدا ی صدقه

ۡمَ�ٰلِِهمۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
  .]۱۰۳التوبة: [ ﴾ ُ�َطّهُِرُهمۡ  َصَدقَةٗ  أ

و  یشان را (از رذائل اخالقیله ایوس نیر تا بدیات بگکاز اموال آنان، زغمبر!) یپ ی(ا«

 .»یدار ک) پایچشم گناھان و تنگ
چ ین مورد ھیباشد. البته در ا یات مکه، زین آیند: منظور از صدقه در ایگو یمفسران م
ات کروا نبوده و ز ص خدا رسول یه ھر دو نوع صدقه، براکوجود ندارد  یاختالف نظر

ز ین ص حرام بوده، بر خاندان آن حضرت ص خدا ه بر رسولکفرض) ھمچنان ی (صدقه
 ص امبریبر خاندان پ ینفل ی است: در مورد حرام بودن صدقه یباشد. گفتن یحرام م

ن یتر حیه صحکنه، دو قول نقل شده ین زمیدر ا یشافع اختالف نظر وجود دارد. از
برگرفته از  ص امبریخاندان پ یات براکا زیباشد. حرمت صدقه  یقول، بر حرمت م

إن الصدقة ال تنبيغ آلل �مد، « از آن، آمده است: یه در بخشکاست  یطوالن یثیحد

                                                           
 ح.ی) با سند صح۳/۱۶۷،۱۶۹مسند احمد ( -١
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ه صدقه، کست، چرا یروا ن ص خاندان محمد یصدقه، برا«: یعنی .١»إنما � أوساخ انلاس

 .»مال مردم است کچر
مال  که صدقه، چرکنیمنظور از ا«د: یگو یث مین حدیدر شرح ا / یووامام ن

 کردن اموال مردم و پاک کپا ی لهیدر واقع وس ،دقهصه کن است یباشد، ا یمردم م
معنا  نیث بدی، حدیباشد. به عبارت یو گناھان م ینمودن وجود آنان از رذائل اخالق

مال مردم است. چنانچه در   یردن آلودگک کپا یبرا یا لهیه صدقه، وسکباشد  یم
داشت  یگرام یم، براکن حیته اشاره شده است. اکن نیتوبه به ا ی سوره ۱۰۳ ی هیآ

ن سبب یبه ھم .٢شد آنھا صادر یگاه واالیخاطر جا و به ص رمکخاندان رسول ا
گرفتند؛  یو نه پس از آن، صدقه نم ص نه در زمان آن حضرت ص خدا خاندان رسول

 د:یفرما یمتعال، م یردند. خداک یافت میرم، سھم خود را دیه از خمس غناکبل

ْ عۡ َوٱ﴿ َما َغنِمۡ  لَُمٓوا َّ�
َ
ءٖ  ّمِن ُتم� نَّ  َ�ۡ

َ
ِ  فَأ  ﴾ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ُ�َُسُهۥ ِ�َّ

 ]۴۱[األنفال: 
پنجم (خمس)  یکد، یآور یچنگ م ه فراکرا  یمیه تمام غناکد یمسلمانان) بدان ی(ا«

 .»است ...امبر) و یشاوندان(پیغمبر و خویآن، متعلق به خدا و پ
ات حرام کز ص امبریبه عنوان خاندان پ یسانکه بر چه کنیعلما، در مورد ا

 باشد، اختالف نظر دارند: یم
ھاشم حرام است  یه صدقه، فقط بر بنکن باورند یو احمد، بر ا کفه، مالیابوحن الف)

و خاندان  لی، خاندان عباس، خاندان جعفر، خاندان عقیو آنھا عبارتند از: خاندان عل
ھستند؛  یم مستثنکن حیاست: فرزندان ابولھب از ا یحارث بن عبدالمطلب. گفتن

بدان ز یو نآنھا  یگاه واالیھاشم، برآمده از منزلت و جا یبن یه حرمت صدقه براکچرا
امبر یه مسلمان شدند، پکت خود و ھم پس از آنیه ھم در دوران جاھلکباشد  یسبب م

 صخدا لبه رسو یه ھمواره درصدد آزاررسانکخالف ابولھب دادند. بر یاریرا  ص رمکا
 .٣ن منزلت واال نشدندیز فرزندانش، سزاوار این خاطر نیبود و به ھم

                                                           
 .۱۰۷۲ ی ح مسلم، شمارهیصح -١
 )۷/۱۸۳،۱۸۷ح مسلم (یبر صح یشرح نوو -٢
 ).۲/۲۷۲،۲۷۴ر از ابن ھمام (یشرح فتح القد -٣
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شوند.  یم مکن حیز مشمول ایاند: خاندان ابولھب ن ، گفتهیحنبل یاز علما یبرخ
ابولھب، در فتح ن عتبه و معتب فرزندان یعالوه بر ا .١ه آنھا از تبار ھاشم ھستندکچرا

آنھا  ید و برایاز اسالم آوردن آنھا خوشنود گرد ص خدا ه مسلمان شدند و رسولکم
ن یشناسان بر ا افتند و نسبین و طائف، حضور یحن یھا رد. آن دو، در غزوهکدعا 

 .٢افته استیه نسل عتبه و معتب، ادامه کباورند 
ھاشم و مطلب، حرام است. ه صدقه، بر خاندان کن باور است یبر ا / یشافع ب)

را به  یم، سھمیفقط از خمس غنا ص خدا ه رسولکن است ی، ایل امام شافعیدل
 از خمس در یش، سھمیف قریر طوایاز سا یکچ یھ یمطلب داده و برا یھاشم و بن یبن

ه کند ک یت میروا س ر بن مطعمیاز جب ینظر نگرفته است. چنانچه امام بخار
خدا!  رسول یم: ایم و گفتیرفت ص خدا نزد رسول س عفاند: من و عثمان بن یگو یم

د؛ یبه ما نداد یزید و چیردکعطا  از سھم خمس را یعبدالمطلب، مقدار یشما به بن
ھاشم  یبن«فرمود:  ص خدا م. رسولیدار یسانیکه ما و آنھا، با شما نسبت ک یدر حال

 .٣»سان ھستندیکمطلب،  یو بن
ھاشم در خمس  یمطلب ھمچون بن یه بنکته داللت دارد کن نیور، بر اکث مذیحد

ھستند،  ص رمکھاشم، جزو خاندان رسول ا یه بنکم سھم دارند و از آنجا یغنا
ات، کن سبب، زیروند و به ھم یبشمار م ص ز به مثابه خاندان آن حضرتیمطلب ن یبن

 یاتکن زیگزیم به آنان تعلق گرفته، جایه در خمس غناک یباشد. سھم یبر آنان حرام م
آن، استحقاق  یات و به جاکرو در حرام بودن ز نیه بر آنان حرام شده و از اکاست 

 .٤سان ھستندیکمطلب،  یشم و بناھ یخمس، بن
، صدقه را فقط بر یه وکم یا نه آوردهین زمیرا در ا /دگاه امام احمد یشتر، دیپ

است: امام احمد، در مورد حرمت صدقه بر  یدانست. گفتن یھاشم، ناروا م یبن
ه کل ین دلیمطلب، حرام است؛ بد یات بر بنکه زکآن یکیدگاه دارد: یمطلب، دو د یبن

ال إسالم إنما مطلب لم نفرتق يف جاهلية وـإنا و�نو ال«فرموده است:  ص خدا رسول

                                                           
 ).۳/۲۵۵،۲۵۶( یاإلنصاف از مرداو -١
 .۱۴۳ن، صیشیأنساب القرفي  نییالتب -٢
 .۳۱۴۰ ی ، شمارهیبخار -٣
 ).۶/۲۴۴( ی)؛ المجموع از نوو۲/۶۹(ی)؛ األم از شافع۲۷۱(یمعالم السنن خطاب -٤
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اسالم، از ھم جدا ت و پس از یجاھل ی مطلب، در دوره یما و بن«: یعنی .١»واحد ئ�ن ش

 .»می، ھستیکیم) و یم (و ھمواره با ھم بودینشد
فرموده  ص خدا ه رسولکرده کت یث را رواین حدیدر مسند خود، ا یامام شافع

 یکیمطلب،  یھاشم و بن یبن«: یعنی .٢»مطلب، يشء واحدـ�نوالإنما بنوهاشم و«است: 

مطلب، ھمچون  یه بنکرد. چرا کانگشتانش را در ھم  ص خدا . آنگاه رسول»ھستند
 باشد. یات، بر آنان حرام مکپنجم خمس ھستند و ز  یکھاشم سزاوار  یبن

ه کاست  کفه و امام مالیدگاه امام ابوحنیھمچون د /گر احمد حنبل یدگاه دید
م کمطلب، در ح یه بنکل ین دلیداند؛ بد یز میمطلب، جا یبن یات را براکگرفتن ز

 د:یفرما یمتعال م یتوبه داخل ھستند؛ خدا ی سوره ۶۰ ی هیر آیو فراگ یعموم

﴿َما َدَ�ُٰت ٱ إِ�َّ ٓ لِلۡ  لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ ُفَقَرا  ]۶۰[التوبة:  ﴾َمَ�ِٰك�ِ ل
 .»گردآورندگان آن است و چارگان یمخصوص مستمندان، ب ،اتکز«

فرموده است:  ص خدا ه رسولکشود؛ چرا یھاشم نم یمل بناه، شین آیم اکالبته ح

و خاندان  ص محمد یصدقه، برا«: یعنی .٣»ال آلل �مدمحمد وـال حتل لإن الصدقة «

ن دسته از یباشد. ا یھاشم، ناروا م یب، فقط بر بنیترت نی. بد»ستی، حالل نص محمد
ھاشم از لحاظ نسبت  یرا بنیدانند. ز یھاشم را نادرست م یمطلب بر بن یاس بنیفقھا، ق

 ، بدان سببمطلب یترند و بنیکنزد ص ، به آن حضرتص خدا با رسول یشاوندیخو
رده ک یاریرا نصرت و  ص ه آن حضرتکمند شدند  م، بھرهیپنجم خمس غنا یکاز 

 .٤ردیات، تعلق نگکه به آنان زکشود  یل نمی، اساسًا دلیاریبودند و نصرت و 
 یکه از ک یطیدر شرا ص امبریات به خاندان پکدادن ز ی ن دربارهیفقھا ھمچن

ه اگر کاند  ن موضوع را مطرح نمودهیمحرومند، سخن گفته و ام یپنجم خمس غنا
ا به سبب یمت یو غن .٥ءیالمال از اموال ف تیبودن ب یبه خاطر خال ص امبریخاندان پ

                                                           
 .۲۹۸۰ ی داود، شماره یسنن اب -١
 .۴۱۳۷ ی شماره، یسنن نسائ -٢
 .۱۰۷۲ ی مسلم، شماره -٣
 ).۴/۱۱۱،۱۱۲از ابن قدامه ( یالمغن -٤
ب یفر، نصک، از سپاھان یریه بدون جنگ و درگکشود  یگفته م یء، به آن دسته از اموالیف -٥

 گردد. (مترجم) یمسلمانان م
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پنجم خمس محروم  یکمت، از سھم خود در یء و غنیستمگران بر اموال ف ی سلطه
ن مورد یاز علما، در ا یدارد؟ برخ یمکآنان چه ح یات براکن صورت گرفتن زیشوند، در ا

در  /فه یابوحن مندارد؛ چنانچه اما یالکآنان اش یات، براکه گرفتن زکن باورند یبر ا
ز ھاشم ا یرا در آن زمان بنیدانست؛ ز یز میھاشم را جا یات به بنکزمان خود پرداخت ز

 .١اند سھم خود در خمس محروم بوده
ازسھم خود در  ص امبریاند: ھرگاه خاندان پ گفته کیمال یاز علما یبعض

ن صورت یساز فقر آنان گردد، در ا نهین مسأله، زمیالمال، محروم شوند و ھم تیب
ن باره یدر ا .٢ز استیات توسط آنھا جاکگرفتن ز یا به عبارتیات به آنان و کپرداخت ز

ز یآنان جا ی، براینفل ی ات و صدقهک، زیطین شراید: در چنیگو یم .٣یر ابھرکابوب
 .٤باشد یم

د: اگر سادات، از سھم خود در یگو ی، میشافع یاز علما یکی، ید اصطخریابوسع
به سبب  ص امبریرا خاندان پیات به آنان رواست؛ زکخمس، محروم شوند، پرداخت ز

اند و چنانچه سھم خود از  شده یات نھکپنجم خمس، از گرفتن ز  یکاز  یبرخوردار
ث آمده یچنانچه در حد .٥گردد یات به آنھا، واجب مکنند، دادن زکنافت یخمس را در

ھمانا سھم شما «: یعنی .٦»إّن ل�م يف مخس اخلمس ما ي�في�م أو يغني�م«است: 

ه روشن ک. ھمانطور »ندکاز ین یا بیت یفاکه شما را کاست  یا پنجم خمس، به اندازه کیدر 
ان شده و یپنجم خمس ب یکات، سھم کاز ز یازین یث، عامل بین حدیاست در ا

 یازھایرفع ن یات به سادات براکن عامل وجود نداشته باشد، پرداخت زیچنانچه عمًال ا
سادات در  یات براکاند: گرفتن ز گفته یحنبل یاز علما یندارد. برخ یرادیآنان، ا

رفع  ین برایجز ا یا ه چارهکز است؛ چرا یپنجم خمس جا  یکت از یصورت محروم

                                                           
 ).۲/۹۱ن (یة ابن عابدیحاش -١
 ).۱/۴۵۲،۴۵۳( یالدسوق ةی) حاش۱/۲۳۲( کبلغة السال -٢
ه در کدر عراق است  کیوخ مالیاز ش یکی، یمیر تمکاو، محمد بن عبدالله بن محمد صالح ابوب -٣

 ).۳/۸۵ھـ درگذشت؛ نگا: شذرات الذھب(۳۷۵سال 
 ).۲/۱۵۳( یاز باج یالمنتق -٤
 ).۶/۲۴۴( یالمجموع از نوو -٥
 ).۲/۳۱۳ر (یثکر ابن یتفس -٦
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 ی به ادامه کنیا .٢نظر را دارد نی، ھم/ه یمیابن ت .١شان، وجود نداردیازھاین
 رده است:کت یروا س یه حسن بن علکم یپرداز یم یثیاحاد
اد یچه به  ص خدا از رسول«گفت:  س یبان به حسن بن علیبن ش عةیرب -۶

 ات برد؛ ازکاموال ز یمرا به اتاق نگھدار ص خدا رسول«فرمود:  س حسن» ؟یدار

لقها ا«فرمود:  ص خدا برداشتم و در دھانم گذاشتم. رسول ییات، خرماکان اموال زیم
اور؛ یرون بیآن را از دھانت ب«: یعنی .٣»ال ألحد من أهل بيتهاهللا و  فإنها ال حتل لرسول

 .»ستیتش، حالل نیاز اھل ب کی چیخدا و ھ رسول یھمانا صدقه، برا
او سؤال شد: از  ه ازکم یبود س یعلد: نزد حسن بن یگو یابوالحوراء م -۷

راه  ص خدا گفت: ھمراه رسول س حسن .؟یچه به خاطر دار ص خدا رسول
خرما برداشتم و در  یکات، گذشت. کز یردن خرماھاکه از محل خرمن کرفتم  یم

 یگذاشت یداشت اگر م یرادیگفت: چه ا یدھانم نھادم. آن را از دھانم درآورد. شخص
ه ما، کرد کته اشاره کن نیدر جوابش بد ص خدا بخورد؟ رسولن خرما را یه اک

 ص خدا ن از رسولیست. ھمچنیما، صدقه، روا ن یم و برایمحمد ھست ی خانواده
 .٤اد دارمیپنجگانه را  ینمازھا
 یکیدند؛ ید یا جنازه س و ابن عباس س ید: حسن بن علیگو یوب بن محمد میا -۸

با  ص خدا د: مگر رسولیه برخاست، پرسک یکیبرنخاست. آن  یگریاز آنھا برخاست و د
 .٥و نشست یگفت: بل یکیدن جنازه بلند نشد؟ آن ید

رده است. به ھر کت یروا س یه حسن بن علکبود  یثیاز احاد یآنچه گذشت، برخ
ز بوده و در یه اھل فتوا نکرود  یبه شمار م یاز اصحاب یکی س یحال حسن بن عل

زان یصحابه را براساس م یتراز سوم صحابه قرار داشته است. محدثان، علما ی جرگه
 اند: ردهکم یشان به سه تراز تقسیفتواھا

                                                           
 .۱۸۶ت، صیأھل البفي  دةی)؛ العق۱۰۴ارات (یاإلخت -١
 ).۳/۱۷۰مسند احمد ( -٢
 ح دانسته است.یر، آن را صحک)؛ استاد احمد شا۳/۱۷۰مسند احمد ( -٣
 .ح دانسته استیر، آن را صحک)؛ استاد احمد شا۳/۱۷۰مسند احمد ( -٤
 ح دانسته است.یر، آن را صحک)؛ استاد احمد شا۳/۱۷۱مسند احمد ( -٥
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ثرت کدر دسترس است و به  اناز آن یادیز یه اقوال و فتواھاک یسانکثر (کم -۱
 اند). داده یفتوا م

 در دسترس است). اناز آن کیاند یه اقوال و فتواھاک یسانکمقل ( -۲
ت و فتوا، فروتر از گروه اول و فراتر از یزان روایه از لحاظ مک یسانکط (متوس -۳

 دوم قرار دارند). ی طبقه
 یو اند یصد و سیکصحابه را نام برده است؛ از  یھر طبقه از علما /م یابن ق

ن فتواھا، به یه از لحاظ تعداد اکدر دسترس است  ییصحابه اعم از مرد و زن، فتواھا
 شوند: یم میسه طبقه تقس

 بن عبداهللا طالب، عمر بن خطاب، عيل بن ايب«ثر): عبارتند از: کاول (م ی طبقه الف)

 .» عباس بن عبداهللا و عمر بن عبداهللا ثابت، بن زيد عايشه، مؤمننيـال ام مسعود،
 یادیز یھا تابکتوان،  یم ھا نیاز ا یکھر  ید: از فتواھایگو یابومحمد بن حزم م

ابن  یفتاوا ،عقوب بن مأمونیبن  یر محمد بن موسکبه نگارش درآورد. چنانچه ابوب
از امامان  یکی، یر محمد بن موسکتاب گرد آورده است. ابوبکست یرا در ب س عباس

 ث بوده است.یو حد یسرآمد در علوم اسالم

: ازعبارتند  ش ن دسته از صحابهید: ایگو یدوم (متوسط): ابو محمد م ی طبقه ب)

 عفان، بن انـعثم ابوهريره، خدري، ابوسعيد مالك، بن انس سلمه، ابوبكر صديق، ام

 .عمرو بن عاص و عبداهللا بن زبري و ...بن  عبداهللا
شتر، یب کیا اندیا دو مسأله و ی یکن دسته از صحابه، یسوم (مقل): از ا ی طبقه ج)

دة بن جراح، ی، ابوعبیابوسلمه مخزومسر، یابوالدرداء، ابوال«ه عبارتند از: کت شده یروا
 وب،یابوا عب،ک بن یاب ر،یبش بن انـنعم طالب، یبن اب ین فرزندان علیحسن و حس

 نیمؤمنـال ام و حفصه نیمؤمنـال ام ه،یصف نیمؤمنـال ام ه،یعط ام ابوذر، ابوطلحه، طلحه،
 .١»بهیحب ام

                                                           
 .۳۲۷، صیمان ندویسل ی عائشه، نوشتهرة ی)؛ س۱/۱۲،۱۳ن (یاعالم الموقع -١
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 س یت حسن بن علیبه روا ص امبریپ یبایزو اوصاف ل یشما
 یبایل زیھاله در مورد شما یام ھند بن اب ییاز دا .١د:یگو یم س یحسن بن عل

 ییبایز ص خدا ن گفت: رسولی، در پاسخم چنیدم. ویپرس ص خدا رسول
اش، مانند ماه شب چھارده  مقام بود؛ چھره داشت و راست قامت و واال یریچشمگ

قد.  وتاهکش از اندازه ینه باده از حد بلندباال و یانه قامت بود؛ نه زید؛ میدرخش یم
ش یفرخورده و مجعد بود و ھرگاه موھا کیسوانش، اندیل بود؛ گیکھ یاندام و قو درشت

نمود و  یرد و فرق باز مک یآنھا را به چپ و راست شانه م خت،یر یم  یشانیپ یرا رو
د گندمگون بود یگذشت. سپ یگوشش، نم  یگذاشت، از نرم یسوانش را انبوه میچون گ

 یرگیآنھا مو درمیانوسته بود و یو به ھم پ یمانکداشت. ابروانش،  یبلند  یشانیو پ
داشت  یا دهیشکو  یکبار ینیرد. بک یت مکشد، حر یم یعصبان یه وقتکوجود داشت 

پنداشت و  یم یدیرد، آن را ابر سفک یدقت نم یسکه اگر کشد  ی، ساطع میو از او نور
فاصله داشتند و از  کی، اندص ن آن حضرتیشیپ یھا صورتش پرگوشت نبود. دندان

ه نه کمانند و صاف داشت  نقره یده شده بود. گردنیشکرشته مو،  یکنه تا نافش، یس
م که شکاندام بود؛ چنان ش از اندازه چاق و پرگوشت. خوشیو نه ببود اده از حد الغر یز

ده. یامش، ورزض بود و اندیاش، پھن و عر نهیامتداد قرار داشت. س یکاش، در  نهیو س
بدنش،  یھا ر قسمتیشد و سا یبه ھم وصل م ییمو  نه و نافش، با رشتهیحد فاصل س

 یھا و باال دستان و شانه یمو بود، ول  یمش، بکنه و شیگر سید یو جاھا نداشت ییمو
ش یھا ف دستانش، پھن بود. قدمکداشت و  یبلند یبود. ساعد و بازو یاش،پرمو نهیس
ف ک یپرپشت و بلند داشت و گود یدستانش درشت بود. مژگانف کز ھمانند ین

خت، به سرعت از یر یه چون بر آن آب مکنرم و ھموار داشت  ییاد بود. پاھایش زیپاھا
ند ک ین میش را از زمیشد و پاھا یل مید. ھنگام راه رفتن، به جلو متمایلغز یآن م یرو

ش یھا رود. قدم یم یبیبه سراش یز بلندا ایه گوک یا رفت؛ به گونه یو باوقار و تند راه م
رد، با تمام اندامش ک یم یرو یسکگذاشت و ھرگاه به  یداشت و آرام م یرا با قوت برم

رد تا به ک ین نگاه میشتر به زمین بود و بییگشت. ھمواره نگاھش به پا یبرماو  یبه سو
ارانش را جلوتر از ینمود و ھنگام راه رفتن،  یتفا مکا ینگاھ میشتر موارد، به نیآسمان. ب

 رد و آغازگر سالم بود.ک یدرنگ سالم م یب ،دیرس یه مکس کداد و به ھر  یخود قرار م

                                                           
 .یھقیو ب یت طبرانیروا ؛۶ ی ، شمارهیالشمائل از ترمذ -١



 ١٢١ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

م بگو. یبرا ص خدا سخن گفتن رسول ید: به او گفتم: از چگونگیگو یم س حسن
آغاز و گفت. در  یت بود و بدون ضرورت، سخن نمکشتر موارد سای، پاسخ گفت: بیو
گفت و سخنانش،  یم یاملکآورد و سخنان جامع و  یالمش، نام خدا را بر زبان مکان یپا

 یباشد، نبود. نه، درشت که قابل درکتر از آن مکا یاده از حد فھم یقول فصل بود و ز
شمرد و  یخدا را بزرگ م  ن نعمتیترکوچکنمود.  یرا خوار م یسکا یرد و نه خود ک یم
وھش کھا را نه ن یدنیھا و نوش یدانست خوردن یده نمیوھکز و نیرا ناچ یچ نعمتیھ
 یگرفت و ھرگاه حق یخشم نم یویل دنیا و مسایف. به خاطر دنیرد و نه تعرک یم
مقاومت در برابر خشم  یارای راس کچیگرفت، ھ یا مورد تعرض قرار میشد  یمال میپا

ش، یخو یھرگز برا شد و ین نمیخاطر خودش خشمگ گاه به چینبود. ھ ص آن حضرت
رد و ک یف دستش اشاره مکردن داشت، با تمام کگرفت. ھرگاه قصد اشاره  یانتقام نم

نمود و ھنگام سخن گفتن،  یدستش را پشت و رو م یھنگام اظھار تعجب و شگفت
ش یگرداند و به رو یبرم یآمد، رو یداد و ھرگاه به خشم م یت مکحر رادستش 

 یشاد کدر قالب تبسم بود و قطرات اش یدن ویندشتر موارد، خیآورد. در ب ینم
 شد. یر میش سرازیھا کر پلیباران از ز یھا ھمانند دانه

 س نیحس یبرا ص امبریپ یھا یژگین ویردن اکاز بازگو  ید: مدتیگو یم س حسن
ش از من، یه پکدم یش بازگو نمودم، دین مطالب را برایه اک یرد و زمانک یخوددار

ده است. یرده و پاسخش را شنکاز ھند سؤال  ص خدا رسولل یشما ی درباره
به  ص خدا ورود و خروج رسول یدر مورد چگونگ س نیه حسکافتم ین دریھمچن
 یپ ص آن حضرت ی ز دربارهیرده و به ھمه چکسؤال  س یاش از پدرمان عل خانه

 برده است.
ورود به پس از  ص رمکرد رسول اکعمل ی  د: از پدرم دربارهیگو یم س نیحس

رفت،  یاش م به خانه ص خدا ه رسولک ی، در پاسخ فرمود: زمانیدم. ویاش، پرس خانه
داد،  یرا به (عبادت) الله اختصاص م ینمود، بخش یم میوقتش را به سه قسمت، تقس

را ھم به خودش و آنگاه بخش مربوط به خودش را  یاش و قسمت را به خانواده یبخش
رفتند  ینزدش م ش رد. و در ھمان وقت خواص صحابهک یم میان خود و مردم تقسیم

ن یبر ا ص خدا رد. عادت رسولک یغ نمیرا از آنان در یزیچچ یھ ص و آن حضرت
داد و  یح میگران ترجیافته به مردم، فضال و سرآمدان را بر دی صه در زمان اختصاکبود 
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 ی از و خواستهیگذاشت و ن یار آنھا میافراد، وقتش را در اخت ینیگاه دیاساس جا بر
وا  ییارھاکشان را به یگشت و ا یساخت و به آنان مشغول م یآنان را برآورده م یکایک
ه کگشت  یرھنمون م یه مصلحتشان در آن بود و آنھا را به مواردکداشت  یم

أبلغوين حاجة من ليبلغ الشاهد الغائب، و«فرمود:  یآنان بود و سپس م ی ستهیشا

ة من ال يستطيع إبالغها ثبّت اهللا قدميه يوم جمن أبلغ سلطانا حااليستطيع إبالغها، فإنه 

ه حضور ندارند، ک یسانکه حضور دارد، به کس از شما کھر آن : «یعنی .١»القيامة
تواند آن را به من برساند؛  یه نمکد یرا برسان یسک ی از و خواستهیبرساند و به من ن

خودش از رساندن آن به سلطان ه کرا به سلطان برساند یسکاز یس، نکه ھر کچرا
نزد  ش بزرگان صحابه».گرداند یثابت قدم م رات او مایمتعال، روز ق یناتوان است، خدا

 یادیز ی  ه علم و بھرهکردند ک یم کرفتند و پس از آن، مجلس را تر یم ص امبریپ
دھندگان  ان و نشانیه راھنماکخاستند  یبرم ینمودند و از مجلس او در حال یسب مک
 رمکا  رد رسولکعمل ی د: از پدرم، دربارهیگو یم س نیشده بودند. حس یکیر و نیخ

 یزبانش را جز برا ص خدا ردم. پاسخ داد: رسولکاش سؤال  در خارج از خانه ص
اران خود را با ھم مأنوس یداشت و  یام نگاه مکد بود، در یه مفک یگفتن سخنان

 رمکامبر ایا باعث رنجش آنھا گردد.پیه آنان را از ھم دور سازد و کد نه آنیگردان یم
شان  لهیداشت و آنان را زمامدار قوم و قب یگ مررا بز یا لهیقب بزرگان ھر قوم و ص

ز یند، از آنان پرھکغ یاش را از آنان در ییرو و گشاده یش اخالقوه خکآن یداد و ب یقرار م
 مردم درمیانه چارانش بود و از آنیاحوال  یایھمواره جو ص رمکا  نمود. رسول یم

رد و ک ید مییدانست و آن را تأ یم یکرا ن یکن یارھاکنمود؛  یو جو م سگذشت، پر می
ز غفلت یچ چیداشت. از ھ یاز آن برحذر م دانست و یده میوھکزشت را ن یارھاک

د و در ارتباط وا خسته شوند. در ھمه حال آماده بینند کارانش غفلت یه مبادا کرد ک ینم
نشست و  ص خدا ه با رسولک یسانکگذشت.  یآمد و نه از آن م یوتاه مکبا حق نه 
ن آن شخص نزد یان و سرآمدان مردم بودند و بھتریکداشتند، ن یشتریبرخاست ب

                                                           
ت شده، اما یروا س یگر از علید یقیث، به طریتا آخر حد ید: از أبلغونیگو یم / یعالمه آلبان -١

آورده ) ۱۵۹۴(  فةیث الضعی، آن را در سلسلة األحادین سبب آلبانیف است. به ھمیسند آن، ضع
 است.
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 یسانک، ین منزلت را نزد ویتر از ھمه بود و واالتر رخواهیه خکبود  یسک ص حضرت
 ردند.ک یم یو ھمراھ ینوعانشان ھمدرد ھمگران با یش از دیه بکداشتند 
دم. پدرم در ینگام نشستن پرسھبه  ص امبریرد پکد: از عملیگو یم س نیحس

به  یخاست. وقت ینشست و نه برم ید، نه میر خدا بگوکه ذکجواب گفت: بدون آن
بود و ھمه را  ین نفر، خالینار آخرکه در کنشست  یم ییشد، ھمان جا  یوارد م یمجلس

نانش و سخن گفتن با ینش ردن به ھمکنمود و از لحاظ توجه  یه مین عمل توصیبه ا
ن ینانش، اینش از ھم یک چیه به ھکرد ک یعمل م یداد و طور یرا م یکآنھا، سھم ھر 

س کتر از اوست. ھر  یگرام ص نزد آن حضرت ،یگریه آن دکاحساس دست ندھد 
رد، آن ک ینشسته، معطل ما یستاده یرا ا ص خدا اش، رسول  عرض خواسته یبرا

شد و ھرگاه  یارش تمام مکد تا آن فرد یورز یم ییباکیش از آن فرد شیب ص حضرت
رد و در ک یازش را برآورده میتوانست ن یه مکخواست، تا آنجا  می یاز او حاجت یسک
گرداند.  یامل بازمکت یده، او را با رضایصورت با گفتن سخن خوب و پسند نیر ایغ

 یکھمه، به مثابه  یشد و برا یمردم م ی اخالق خوبش، شامل حال ھمهو  ییخو نرم
سان برخوردار بودند و مجلس و یکو  یمساو یمردم، نزد او از حق ی پدر بود و ھمه

ا بود ودر آن، صداھا بلند یو ح ییباکیو امانت و ش یمحفلش، مجلس علم و بردبار
گران ید ییبجویھدف ع یسکچ یھ یگشت و آبرو یان نمیب یسک  چیب ھیشد و ع ینم

، یبرتر کتنھا مالو ھمه با ھم برادر بودند  ص گرفت. در محضر آن حضرت یقرار نم
ترھا، احترام کوچکشان، فروتن و متواضع بودند؛ یتقوا بود و ھمگان در مجلس ا

دند و یورز یترھا مھر و محبت مکوچکداشتند و بزرگترھا، به  یبرزگترھا را نگه م
گرفتند و به آنھا  یھا انس و الفت م بیدادند و با غر یح میر خود ترجازمندان را بین

 ردند.ک یم یدگیرس
 درمیان ص خدا د: از پدرم در مورد رفتار و منش رسولیگو یم س نیحس

و خوش  یرو ھمواره گشاده ص خدا دم. پدرم، پاسخ داد: رسولینانش پرسینش ھم
رد و ناسزا ک یاد نمیو سنگدل نبود. داد و فر یخو بود و درشت یخو اخالق و نرم

ه کد. نسبت به آنچه یورز یر نبود و بخل و خساست نمیگ جو و خرده بیگفت و ع ینم
د یخود، ناام یس را از خوبکچ یزد و ھ یم یخبر یآمد، خود را به ب یخوشش نم

خت: جر و یپرھ  یز میند. خودش، از سه چکاف ینم یدیأس و ناامیرد و در او ک  ینم
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ز برحذر یز از سه چیھوده؛ مردم را نیب یارھاکو پرداختن به  ییگو ادهیبحث نابجا، ز
را رسوا  یسکنباشند و  یسک ییبجویبال عننند؛ به دکرا سرزنش ن یسکداشت:  یم

ه سخن گفتن در آن کگفت  یسخن م یزیفقط در مورد چ ص نسازند. آن حضرت
نانش، ینش گفت، ھم می دانست و ھرگاه سخن یساز اجر و پاداش م نهیمورد را زم

سرشان نشسته بود.  یا پرنده، رویه گوکشدند  یر و خاموش میچنان سر به ز آن
شد و ھر  یت مکسا ص ه آن حضرتکگفتند    یسخن م یشان، تنھا زمانیھمراھان ا

ردند تا سخنش را ک می وتکگران سیگفت، د یسخن م ص خدا س در محضر رسولک
ارانش ید و یورز یم ییباکیگران، صبر و شید ییساند. در برابر جفا و درشتگوان بریبه پا

سان با طرح سؤال  نیند تا بدیایب ص بان به مجلس آن حضرتیدوست داشتند تا غر
رسول  یآنان از رھنمودھا یمند بھره یبرا یشتریب ی نهیوارد، زم افراد تازه یاز سو

ه در کد یدیرا د یازمندیھرگاه، ن«فرمود:  یم ص رمکامبر ایفراھم گردد. پ ص رمکا
 ص آن حضرت». دیبرسان یاریازش، یش است، به او در برآوردن نیحاجت خو یپ

نه، اعتدال ین زمیه در اکد مگر آنید نمایف و تمجیشان تعریاز ا یسکه کداد  یاجازه نم
را  یسکگفتن   سخن یگفت و جلو یرد و به حق سخن مک یت میرا رعا یرو انهیمو 
امبر ین صورت پینمود؛ در ا یقت تجاوز میحق و حق ی رهیه از داکگرفت مگر آن ینم

 رفت. یخاست و م یا برمیرد ک یسخن آن شخص را قطع م ص رمکا
 .١ساء:کث یر و حدیتطھ ی هیآ

 د:یفرما یه خداوند متعال مکاحزاب است  ی سوره ۳۳ ی  هیر، آیتطھ ی هیمنظور از آ

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾��ٗ هِ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

  .]۳۳[األحزاب: 
 ..»سازد کند و شما را پاکت دور یرا از شما اھل ب یدیخواھد پل یخداوند، قطعًا م«

رده است. کت یروا ل شهین عایامؤمن ه امکاست  یثیساء، حدکث یمنظور از حد
اه بر تن داشت؛ یو س یتانک ییعبا ص خدا روز صبح، رسول یکد: یگو یم ل شهیعا

ن بن یر عبا برد. سپس حسیاو را ز ص خدا آمد. رسول س ین اثنا حسن بن علیدر ا
 امبریآمد. پ ل  ر عبا برد. آنگاه فاطمهیاو را ھم ز ص رمکا  آمد. رسول س یعل

                                                           
 است؛ (عبا).  جامه یساء، نوعک -١
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ر عبا برد و یاو را ھم ز ص خدا آمد. رسول س یعل یر عبا برد. وانگھیز زیاو را ن ص
 رد:که را تالوت ین آیسپس ا

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾��ٗ هِ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

  .]۳۳[األحزاب: 
 .»سازد کند و شما را پاکت دور یرا از شما اھل ب یدیخواھد پل یخداوند، قطعًا م«

است  یسانک یانگر دروغ و افترایث است، بین حدیا ی، راولقه یصد ی شهیه عاکنیا
ث، ین حدیا یو؛ رایردند. آرک یتمان مکرا  س یل علینند: صحابه، فضاک یه ادعا مک

 .١نندک یمتھم م س یاو را به بغض عل یه برخکست؛ ھمو لقه یصد ی شهیعا
 ص خدا ھمسران رسول ،ه مخاطبان آنکقرار گرفته  یاتیآ درمیانر یتطھ ی هیآ

ات، مادران مؤمنان را خطاب قرار ین آیان ایمتعال، در آغاز و پا یه خداکھستند؛ چنان
 د:یفرما یدھد و م یم
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َ
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َمّتِۡعُ�نَّ 
ُ
َ�ِّۡحُ�نَّ  أ

ُ
احٗ  َوأ َ ٱ�ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٢٨َ�ِيٗ�  اَ�َ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 

َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ ۡجًرا َعِظيٗما �َّ
َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

َ
ِت  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء  ٢٩أ

ۡ
َمن يَأ

َبّيَِنةٖ يَُ�َٰعۡف لََها � َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ  ۡلَعَذاُب ٱ ِمنُ�نَّ بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ ِ ٱِضۡعَفۡ�ِ َّ� 
ِ َورَُسوِ�ِ  ٣٠�َِسٗ�� َ�ۡ�ِ  ۦ۞َوَمن َ�ۡقُنۡت مِنُ�نَّ ِ�َّ ۡجرََها َمرَّ

َ
َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِهآ أ

ۡ�َتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِ�ٗما
َ
َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء  ٣١َوأ

َ
ِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ ۚ ٱإِِن  َسآءِ لّن َقۡيُ�َّ فََ�  �َّ

 ِ ِيٱَ�َيۡطَمَع  ۡلَقۡولِ ٱَ�َۡضۡعَن ب ۡعُروٗفا ۦِ� قَۡلبِهِ  �َّ َوقَۡرَن ِ�  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ
َج  � ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ  لزَّ

ِطۡعَن 
َ
َ ٱَوأ ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
 ۡ�َۡيِت ٱأ

ِ ٱَما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  ٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  إِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ
َ ٱ   .]۳۴-۲۸[األحزاب:  ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا �َّ
ا و زرق و برق آن را یدن یغمبر! به ھمسران خود بگو: اگر شما زندگیپ یا«
رھا سازم.  ییویکمناسب بدھم و شما را به طرز ن یا هید تا به شما ھدییاید، بیخواھ یم

ساده از نظر  ید (و به زندگیخواھ یآخرت را م یسرا وغمبرش یو اما اگر شما خدا و پ
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 یاران شما پاداش بزرگکویکن ید) خداوند برایقانع ھست ھا تیانًا محرومی، و احیماد
شود  یارکب گناه آشکدام از شما مرتکغمبر! ھر یھمسران پ یآماده ساخته است. ا

غمبر ھم یدارد و به شخص پ یر سوئیط تأثیه مفاسد گناھان شما در محک(از آنجا 
خدا آسان است.  ین برایاھد بود و اگران) خویدفر کیفر او دو برابر (کیزند)  یلطمه م

انجام  هستیار شاکند و کغمبرش خضوع و اطاعت یس از شما در برابر خدا و پکو ھر 
 یامت) رزق و نعمت ارزشمندیاو (در ق یم داد، و برایدوچندان خواھرا دھد، پاداش او 

از زنان  یک چی(در فضل و شرف) مثل ھ غمبر! شمایھمسران پ یم. ایا فراھم ساخته
ز) صدا را نرم و یانگ ھوس ی گونه د (بهیزگار باشید پرھیخواھ ید. اگر میستی) ندیگر(

سته و یه به صورت شاکچشم طمع به شما بدوزند. و بل ،دالن ماریه بکد ینکن کناز
خود  ی غمبر اوست). و در خانهیخدا و پ یه مورد رضاکد. (بدانگونه ییسخن بگو  برازنده

انجام آنھا را اجازه داده است، از  یرون رفتن برایه خدا بک ییارھاک یرا(و جز ب  دیبمان
 یید و خودنمایمردم ظاھر نشو درمیانن یشیت پید) و ھمچون جاھلیرون نرویھا ب خانه

د) و نماز را یگران قرار ندھید ینت خود را در معرض تماشایل زید (و اندام و وساینکن
 د. خداوند قطعاً ییغمبرش اطاعت نمایاز خدا و پد و یات را بپردازکد و زیبرپا دار

ات خدا یسازد. و آ کامًال پاکند و شما را کغمبر) دور یت (پیرا از اھل ب یدیخواھد پل می
 ید و برایاموزیشود (ب یه در منازل شما خوانده مکغمبر) را یز (پیانگ متکو سخنان ح

گاه استیگمان خداوند دق ید. بینکاد یگران) ید  .»ق و آ
مخاطب قرار  ص رمکامبر ایات، ھمسران پین آیا یه ھمه جاکامًال روشن است ک

ن یات، متوجه آنان است. اما با این آید موجود در ایو وع یاند و تمام امر و نھ گرفته
ر، ازواج مطھرات یتطھ ی هیه مخاطبان آک یه چرا با وجودکد مشخص نمود یحال با

ه از آن ین آید گفت: اوًال در ایار رفته است؟ باکبر کمذ ی غهیص ه،یآ نیھستند، اما در ا
شامل  ص امبریه، عالوه بر زنان پین آیان شود نفع ایه بکر آمده کر مذیجھت ضم

قاعده و دستور زبان  یکن، یر ھستند و اکاز آنھا مذ یه برخکشود  یھم م یگریافراد د
ر و کل از مذکجمع متشند، در مورد یزن و مرد گرد ھم آ یه چنانچه تعدادکاست  یعرب

 ص امبریه عالوه بر زنان پکگردد  یان میرو نما نیرود. از ا یار مکر بکمذ ی مؤنث، قاعده
ز در ین س نی، فاطمه، حسن و حسیعل یعنیث نام برده شدند، یدر حده ک یافراد
ث، نام آنان بطور یه در حدکژه. چرایرند؛ آن ھم بطور ویگ یت قرار میاھل ب ی جرگه

شوند.  یور خالصه نمکن افراد مذیت، به ھمیه اھل بکگرفته شده است. ھمچنانخاص 
. چنانچه ص امبریت قرار دارند. از جمله زنان پیز در شمار اھل بین یگریه افراد دکبل
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 دیت او ھستند؟ زیاز اھل ب ص امبریا زنان پیه آکسؤال شد  س د بن ارقمیبار از ز یک
ه کت او یت او ھستند و اما اھل بیب جزو اھل ص امبریدر پاسخ گفت: زنان پ س

 .١، آل عباس لی، آل جعفر، آل عقیصدقه بر آنان حرام است، عبارتند از: آل عل
نند و ک یم ملَ آن، عَ  یان اسلوب قرآنیده و بدون بیبربه صورت ر را یتطھ ی هی، آیبرخ

ساء را کث یند، حدیتوجه نما ص امبریزنان پ یعنیه یآ یه به مخاطبان اصلکآن یب
، ص خدا فقط عبارتند از: رسول ت، فقط ویه اھل بکنند ک یرند و ادعا میگ یل میدل
ان با یعیند. شینما یاد میه از آنھا، به پنج تن آل عبا ک س نی، فاطمه، حسن وحسیعل

ت یروا ب سلمه ه توسط عائشه و امکساء کث یو با استناد به حد ین روش استداللیھم
از تمام  س نی، فاطمه، حسن و حسیل عصمت علیر، دلیتطھ ی هیه آکن باورند یشده، بر ا

از  یکیع، عصمت، یباشد. البته بنابر اعتقاد اھل تش یم کوچکبزرگ و  نھااا و گنیخطا
گاه یت و جایباشد و از اھم یان میعیش ین باورھایتر یه از اساسکط امامت و بلیشرا

ان، یعیاز ش ین امر، باعث شده تا برخیدر اعتقادات آن برخوردار است و ھم یا ژهیو
ل شوند یامامان قا یبرا یو نامحدود یبشر فرا یو عمل یمعل یھا ی ھا و توانمند یژگیو

مسؤول  سک چیه امامان، در برابر ھکابد یآنھا گسترش  درمیان ین پنداریچن یو حت
ه انجام ک یرو ھر عمل نیسرزند؛ از ا ییآنھا خطاه از کان ندارد کستند و اصًال امین

باشد.  یقش، واجب میمان آوردن به آن و تصدیه اکبل ،ستیتنھا قابل نقد ننه دھند، 
دانند و  یم یکافعال امامان را درست و ن یکایکه اساسًا کن پندار، برآمده از آن است یا

ز ین سبب نیدانند. به ھم یمگران نیه دکدانند  یم ییزھایه امامان، چکن باورند یبر ا
ب کمرت کیوچکچ گناه بزرگ و یمعصوم ھستند و ھ یزندگان یھا ائمه، در تمام جنبه

ان از یا نسیزند و اساسًا بروز ھرگونه خطا  یاز آنان سر نم یتیچ معصیشوند و ھ ینم
رده و گفته است: کح یته تصرکن نید، بدیخ مفین است. چنانچه شکر ممیآنان غ

ن یحدود و قوان ی ام و اقامهکاح یاند، در اجرا امبران قرار گرفتهیدر مقام پ هک یامامان
گاھیعت و تأدین و شرین حفاظت دیو ھمچن ینید ھمچون  یمردم، از عصمت یب و آ

ا یسرزند و  کیوچکه از آنان گناه بزرگ و کان ندارد کامبران برخوردارند و امیعصمت پ
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اد ببرند. ین را از یام دکاز اح یا ا ذرهیه شوند و ، دچار اشتباینیل دیاز مسا یکچ یدر ھ
 .١از آنان کیه است جز تعداد اندیاعتقاد عموم امام ،نیا

اوائل د به یتوان یه مکر نموده است کل خودش را ذینه دالین زمید در ایخ مفیش
ن یدرا س طالب یبن اب یرت علیتاب سکز در یبنده ن د. البتهینکمراجعه  یالمقاالت و

 ام. ل سخن گفتهیبه تفضباره 

 م:یدھ یقرار م یر مورد بررسیتطھ ی هیان را در مورد آیعیل شیدال کنیا
 ال مختلف نقل شده است.که به اشک ل سلمه ن امیامؤمن ت امیروا -۱
و فاطمه و حسن  یمن بود و عل ی در خانه ص خدا د: رسولیگو یم ل سلمه ام
ردم؛ آنان از آن غذا تناول کآماده  ییآنھا غذا یز حضور داشتند. براین س نیو حس

آنھا انداخت و سپس گفت:  ی، رویروانداز ص رمکدند. رسول ایردند و سپس خوابک

، ھا نیا! ایبارخدا«: یعنی »طّهرهم تطه�اً الء أهل بييت، أذهب عنهم الرجس وا�ّ هؤ«

آمده  یگریت دیا. در رو»نما کن و آنھا را پاکرا از آنان دور  یدیت من ھستند؛ پلیاھل ب
آن را گرفت  ی  د و سپس چھار گوشهینشان یا فهیقط یآنان را رو ص خدا  است: رسول

ا�ّ «د و سپس دست راستش را به دعا برداشت و گفت: یشکسر آنھا  یو آن را رو
ت ی، اھل بھا نیا! ایبارخدا«: یعنی »طّهرهم تطه�اً الء أهل بييت، أذهب عنهم الرجس وهؤ

 یتیت، ھمانند رواین دو روای. ا»نما کن و آنھا را پاکرا از آنان دور  یدیپلمن ھستند؛ 
رده است. البته کت یروا ل قهیصد ی شهین عایالمؤمن ه امام مسلم از امک است

ت یگران، جزو اھل بیه دکت به طور قطع نظر داد ین دو روایاساس ا توان بر ینم
نقل  ل سلمه ه از امک یگریات دیروا .٢رندیگ یلت قرار نمین فضیا مشمول ایستند ین

ر یز ،ش نیو فاطمه و حسن و حس یبزرگوار، ھمراه عل ین بانویه اکن است یشده، دال بر ا
 یکیح ھستند. یز صحین یف و برخیات، ضعین روایاز ا یا روانداز نبوده است؛ برخیعبا 
بر  ل سلمه ام ی ر در خانهیتطھ ی هیه آک ین قرار است: زمانیات، از این روایاز ا

ن را فرا خواند و ی، فاطمه، حسن و حسص نازل شد، آن حضرت ص رمکرسول ا
بود؛ او را ھم با  ص ز پشت سر آن حضرتین س ید؛ علیپوشان یآنان را با روانداز
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طّهرهم بييت، أذهب عنهم الرجس وا�ّ هؤالء أهل «د و سپس فرمود: یپوشان یروانداز
 کن و آنھا را پاکرا از آنان دور  یدیت من ھستند؛ پلی، اھل بھا نیاا! یبارخدا«: یعنی »تطه�اً 

 ص رمکخدا! من ھم با آنھا ھستم. رسول ا امبریپ یگفت: ا ل سلمه . ام»نما
. »یو بھتر  یخودت ھست یتو، بر جا«: یعنی »خ� أنت ىلعماكنك و أنت ىلع«فرمود: 

به  یازیت است و نیاھل ب اساسًا جزو ل سلمه ه امکان نمود یب ص خدا ا رسولیگو
 ساء برود.کر یه زکست ین نیا

ور که افراد مذکپس از آن ل ه ام سلمهکنیوجود دارد دال بر ا یت درستیالبته روا
ن بود ید علتش، ایر روانداز رفته است. شایرون آمدند، ھمانند آنھا به زیر روانداز، بیاز ز

ه کدرست نبوده  ل سلمه ام یروانداز، برار آن یدر ز س طالب یبن اب یه با وجود علک
ر یگران از زیو د س یعل رون آمدنیپس از ب ص رو رسول خدا نیر روانداز برود و از ایز

ه خبر ک ید: زمانیگو یر روانداز برده است. شھر میز زیرا ن ل سلمه روانداز، ام
ن ینفراھل عراق را لعن و  ل سلمه د، امینه رسیبه مد س ین بن علیدت حساشھ

ن یه به حسکند کشتند. خدا، لعنتشان کن را یه حسکشد کنمود و گفت: خدا، آنان را ب
 ل ه فاطمهکدم یرا د ص خدا ش گذاشتند. من رسولیردند و تنھاکانت یخ

 ص خدا با خود داشت. رسول یاچکپر از  یگیه دکشان آمد ینزد ا یبامدادان در حال
گفت: در خانه است.  ل فاطمهجاست؟ کت یرد: پسرعموکسؤال  ل از فاطمه

». اورینجا بخوان و دو پسرت را ھم با خود بیبرو و او را به ا«فرمود:  ص خدا ل رسو
از پسرانش را گرفته بود، به محضر  یکه دست ھر ک یدر حالو رفت  ل فاطمه

 ص خدا ه در محضر رسولکنیآمد تا ا یز پشت سرشان مین س یآمد و عل ص امبریپ
را  س ید و علیدامانش نشان ین را رویحسن و حس ص خدا رسولحاضر شدند. 

 یبود، رو  فهیه قطکر ا یبریخ یا سمت راستش و فاطمه را سمت چپش و آنگاه پارچه
رانداز را گرفت و با دست راستش دست به دعا ید و با دست چپش زیشکآنھا  ی ھمه

: یعنی »طّهرهم تطه�اً الء أهل بييت، أذهب عنهم الرجس وا�ّ هؤ«برداشت و گفت: 
. گفتم: »نما کن و آنھا را پاکرا از آنان دور  یدیت من ھستند؛ پلی، اھل بھا نیا! ایخدا بار«
من، پس از ». ایر پارچه بیچرا؛ ز«م؟ فرمود: یستیت شما نیا جزو اھل بیخدا! آ رسول یا
دخترش  ین برایش و ھمچنیھا و نوه یش علیپسرعمو یبرا ص خدا ه رسولکآن



 سحسن مجتبی           ١٣٠

ز یرا ن ل سلمه ام ص رمکب رسول این ترتیفه رفتم. بدیر قطیرد، به زکفاطمه دعا 
 ت برشمرد.یدر شمار اھل ب

 ص رمکامبر ایر، ھمسران پیتطھ ی هیقبل و بعد آ اِت ین آاه مخاطبکن یب) ھم
 ند.ک یر، بر عصمت داللت نمیتطھی  هیه آکن است یھستند، دال بر ا

 د:یفرما یمتعال م یخدا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  �َِّ�ُّ ٱ �

َ
�ۡ ٱ َيٰوةَ �َۡ ٱ تُرِۡدنَ  ُكنُ�َّ  إِن َ�ِٰجَك قُل ّ�ِ  َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ  َيا�ُّ

َمّتِۡعُ�نَّ 
ُ
َ�ِّۡحُ�نَّ  أ

ُ
احٗ  َوأ َ ٱ�ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  ٢٨َ�ِيٗ�  اَ�َ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 

َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ ۡجًرا َعِظيٗما �َّ
َ
َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ

َ
ِت  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء  ٢٩أ

ۡ
َمن يَأ

َبّيَِنةٖ يَُ�َٰعۡف لََها  � َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ  ۡلَعَذاُب ٱِمنُ�نَّ بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ ِ ٱِضۡعَفۡ�ِ َّ� 
ِ َورَُسوِ�ِ  ٣٠�َِسٗ�� َ�ۡ�ِ  َوَ�ۡعَمۡل  ۦ۞َوَمن َ�ۡقُنۡت مِنُ�نَّ ِ�َّ ۡجرََها َمرَّ

َ
َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِهآ أ

ۡ�َتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِ�ٗما
َ
َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء  ٣١َوأ

َ
ۚ ٱإِِن  لّنَِسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ فََ�  �َّ

 ِ ِيٱَ�َيۡطَمَع  ۡلَقۡولِ ٱَ�َۡضۡعَن ب ۡعرُ  ۦِ� قَۡلبِهِ  �َّ َوقَۡرَن ِ�  ٣٢وٗفاَمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ
َج  � ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ  لزَّ

ِطۡعَن 
َ
َ ٱَوأ ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
 ۡ�َۡيِت ٱأ

ِ ٱَما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  ٣٣ٗ��َ�ۡطهِ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  إِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ
َ ٱ  .]۳۴-۲۸[األحزاب:  ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا �َّ
ا و زرق و برق آن را یدن یغمبر! به ھمسران خود بگو: اگر شما زندگیپ یا«
رھا سازم.  ییویکمناسب بدھم و شما را به طرز ن یا هید تا به شما ھدییاید، بیخواھ یم

ساده از نظر  ید (و به زندگیخواھ یآخرت را م یسرا وغمبرش یو اما اگر شما خدا و پ
 یاران شما پاداش بزرگکویکن ید) خداوند برایقانع ھست ھا تیانًا محرومی، و احیماد

شود  یارکگناه آشب کدام از شما مرتکغمبر! ھر یھمسران پ یآماده ساخته است. ا
غمبر ھم یدارد و به شخص پ یر سوئیط تأثیه مفاسد گناھان شما در محک(از آنجا 

خدا آسان است.  یبرا ،نیگران) خواھد بود و ایدفر کیفر او دو برابر (کیزند)  یلطمه م
انجام  هستیار شاکند و کغمبرش خضوع و اطاعت یس از شما در برابر خدا و پکو ھر 

امت) رزق و نعمت یاو (در ق یم داد، و برایدوچندان خواھرا دھد، پاداش او 
 چیغمبر! شما(در فضل و شرف) مثل ھیھمسران پ یم. ایا فراھم ساخته یارزشمند

 ی گونه د (بهیزگار باشید پرھیخواھ ید. اگر میستیمردم) ن یاز زنان (عاد یک
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دالن  ماریه بکد) یننماان یب ید (و با ادا و اطوارینکن کز) صدا را نرم و نازیانگ سھو
د. (بدانگونه ییسخن بگو  سته و برازندهیه به صورت شاکچشم طمع به شما بدوزند. و بل

 ییارھاک ی(و جز برا  دیخود بمان ی غمبر اوست). و در خانهیخدا و پ یه مورد رضاک
د) و یرون نرویھا ب انجام آنھا را اجازه داده است، از خانه یرون رفتن برایب ،ه خداک

د (و اندام و ینکن یید و خودنمایمردم ظاھر نشو درمیانن یشیت پیھمچون جاھل
د و ید) و نماز را برپا داریگران قرار ندھید ینت خود را در معرض تماشایل زیوسا

را  یدیخواھد پل می د. خداوند قطعاً ییغمبرش اطاعت نماید و از خدا و پیات را بپردازکز
ات خدا و سخنان یسازد. و آ کامًال پاکند و شما را کغمبر) دور یت (پیاھل ب شما از
گران) ید ید و برایاموزیشود (ب یه در منازل شما خوانده مکغمبر) را یز (پیانگ متکح

گاه استیگمان خداوند دق ید. بینکاد ی  .»ق و آ
مخاطب قرار  ص رمکا امبریات، ھمسران پین آیا یجا  ه ھمهکپرواضح است 

ن یات، متوجه آنان است. این آیجود در اود میو وعده و وع ینھ اند و تمام امر و گرفته
 ی، در صورت ار رفتهکر بکر مذیر، ضمیتطھ ی هیه چرا در آکر توجه است وموضوع، درخ

ر یه از آن جھت ضمین آید گفت: در ایھستند، با ص امبریه زنان پیه مخاطبان آک
شامل افراد  ص امبریزنان په عالوه بر ین آیه مشخص شود، اکار رفته است کر بکمذ
 ین، قاعده و دستور زبان عربیر ھستند و اکاز آنھا مذ یه برخکشود  یھم م یگرید

ار کر بکمذ ی ل از مرد و زن است، قاعدهکه متشک یا مجموعه ی ه دربارهکاست 
ه در ک یگریافراد د ص امبریه عالوه بر زنان پکگردد  یان میرو نما نیرود. از ا یم

ت یاھل ب ی ز در جرگهین س نیحسن و حس ،فاطمه، یعل یعنیرده شدند، ث نام بیحد
ه ھمسر کرد؛ ھمانطور کآنان را دعا  ص خدا ز رسولین بابت نیرند و از ھمیگ می قرار

پرسند:  یم یپرس به ھنگام احوال یباشد. در زبان عرب یت او می، جزو اھل بیھر فرد
 یباشد. به عبارت یھمسران شخص م ،ه منظورکاھل تو چطورند؟   یعنی؟ کف أھلکی

متعال  یه خداکگردد. ھمچنان یبه ھمسر شخص اطالق م یاھل، در زبان عرب ی واژه
 د:یفرما یم

ْ قَالُوٓ ﴿ َ�عۡ  ا
َ
مۡ  ِمنۡ  َجبِ�َ �

َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ ُت رَۡ�َ  �َّ هۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ

َ
 ۥإِنَّهُ  ِت� يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ِيدٞ  َ�ِيدٞ    .]۷۳[ھود:  ﴾٧٣�َّ
ات خدا کت (نبوت)، رحمت و بریاھل ب ی؟ اینک یار خدا شگفت مکا از یگفتند: آ«

گران یه به دکند کعطا  یزیست اگر به شما چیتعجب ن یشامل شما است (پس جا
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 ی افعال و) بزرگوار (در ھمه ی گمان خداوند ستوده (در ھمه یب .)استعطا نفرموده 

 .»احوال) است
ن یه مخاطب اک  یار رفته، در صورتکر بکر مذیه، ضمین آیاه در کم ینک یمالحظه م

ه ھمسر ھر شخص، کنیا است بر یلین، دلیباشد و ھم یم ÷ میه، ساره ھمسر ابراھیآ
 باشد. یو روشن م یھیامًال بدکن، یت اوست و ایجزو اھل ب

 د:یفرما یمتعال م یخدا

ا﴿  ٱ ُموَ�  قََ�ٰ  فَلَمَّ
َ
هۡ  وََسارَ  َجَل ۡ�

َ
ورِ ٱ َجانِبِ  مِن َءا�ََس  ۦٓ لِهِ بِأ هۡ  قَاَل  �ۖ نَارٗ  لطُّ

َ
 لِهِ ِ�

ْ ُكُثوٓ مۡ ٱ ٓ  ا ٓ  �نَارٗ  ُت َءا�َسۡ  إِّ�ِ وۡ  ِ�ََ�ٍ  َهاّمِنۡ  َءا�ِيُ�م لََّعّ�ِ
َ
 لََعلَُّ�مۡ  �َّارِ ٱ ّمِنَ  َو�ٖ َجذۡ  أ

  .]۲۹[القصص:  ﴾٢٩َطلُونَ تَۡص 
 ین به سوی(از مد اش د و ھمراه خانودهیان رسانیمدت را به پا یه موسک یھنگام«

د. من یستیاش گفت: با د. به خانوادهید یوه طور آتشکرد، در جانب کت کمصر) حر
اورم تا یشما ب یاز آتش برا یا ا شعلهی(از راه)  ید از آنجا خبرینم، شایب یم یآتش

 .»دینکشتن را بدان گرم یخو
 .ار رفته استکر بکمذ ی غهیص ÷ یھمسر موس یز برایه نین آیدر ا
 د:یفرما یمتعال م یخدا

ۚ إِسۡ  ِكَ�ٰبِ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ َ�نََصادَِق  ۥإِنَّهُ  َ�ٰعِيَل ُمرُ  َوَ�نَ  ٥٤انَّبِيّٗ  رَُسوٗ�  َوَ�نَ  دِ وَعۡ ل
ۡ
 يَأ

ۡهلَهُ 
َ
ِ  ۥأ لَٰوةِوَ ٱب َكٰوةِ ٱلصَّ ا ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  َوَ�نَ  لزَّ  ]۵۵-۵۴م: ی[مر ﴾٥٥َمۡرِضّيٗ

ش راست بود، و یھا ه در وعدهک یسکل بگو. آن یقرآن) از اسماع یتاب (آسمانکدر«
ات کنماز و دادن ز ی خود را به اقامه ی بود. او ھمواره خانواده یغمبر واال مقامیپ

 .»ت بودیمورد رضا ،شگاه پروردگاریداد و در پ  یدستور م
 یسکه چه ین آیدر ا ÷ لیعت اسمایه منظور از اھل بکسؤال است  ین جایبنابرا

ه، ھمانند ین آیشد؟ ا ینماز، دستور داده م یبه ادا ÷ لیاسماع ی هیه از ناحکاست 
 دھد: یدستور م ص خدا ه خداوند متعال، به رسولکطه است  ی سوره ۱۳۲ ی هیآ

﴿ 
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
ِ  لََك أ لَٰوةِ ٱب  ]۱۳۲[طه:  ﴾َهاَعلَيۡ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  لصَّ

و  کیاد خدا و پای ی هیه نماز ماکخود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا ی خانواده«

 .»باش استوارآن ثابت و  ی  ز بر اقامهیت روح است) و خود نیدل و تقو یصفا
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ه کماند  ینم یباق یا هھو شب کچ شیھ یاست، جا کین سوره، میه اکاز آنجا 
 باشد. یم ص ت آن حضرتیجزو اھل ب ل جهیا حداقل خدی ص امبریھمسران پ

 د:یفرما یمتعال م یخدا

ۡت  اَب ۡ�َ ٱ تَبََقاسۡ ٱوَ ﴿ لۡ  ُدبُرٖ  ِمن ۥقَِميَصهُ  َوقَدَّ
َ
ا َسّيَِدَها َفَياَو� ٓ  َما قَالَۡت  اِب� ۡ�َ ٱ َ�َ  ءُ َجَزا

َرادَ  َمنۡ 
َ
هۡ  أ

َ
ٓ  ًءاُسوٓ  لَِك بِأ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َجنَ �ُسۡ  أ

َ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  أ

َ
 ]۲۵وسف: ی[ ﴾٢٥أ

خواست  یم ÷ وسفیجستند،  یشیگر پیدیکدند و) بر یدر (دو یھم) به سو ی(از پ«
ن حال و یند. در اک یریخواست از خروج او جلوگ یخا میزودتر از در خارج شود و زل

زن برخوردند. (زن  ید، دم در به آقایرا از پشت بدر ÷ وسفیراھن یاحوال،) پ
ند، ک یار زشتکه به ھمسرت قصد انجام ک یسک یخطاب به شوھر خود) گفت: سزا

 .»ندیبب کیدردنا ی نجهکا شیگردد  یا زندانیه کست ین نیجز ا
د، یآ یان میتش به میه سخن از اھل بکز مصر است و آنجا یه، عزین آیمخاطب در ا

 ه واضح و روشن است.کست. ھمانطور یز مصر نیجز ھمسر عز یسک

 ست.یعصمت ن ی) در واژگان قرآن، به معنایدی(پل رجسردن کج) دور 
 یدیء پلید: رجس، به ھر شیگو یح رجس میدر المفردات، در توض یراغب اصفھان

متعال در  ید. خدای: مرد پلیعنی؛ یشود: رجل رجس یم  گردد. چنانچه گفته یاطالق م
 د:یفرما یمائده م ی سوره ۹۰ ی هیآ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َما ا ۡ ٱوَ  رُ مۡ �َۡ ٱ إِ�َّ  ٱوَ  ِ�ُ َميۡ ل

َ
 ٱوَ  نَصاُب ۡ�

َ
 َ�َملِ  ّمِنۡ  ٞس رِجۡ  َ�ٰمُ زۡ ۡ�

يۡ ٱ   .]۹۰[المائدة:  ﴾٩٠لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  َتنُِبوهُ جۡ ٱفَ  َ�ٰنِ لشَّ
د) ینک می ینار آنھا قربانکه در ک ینیو بتان (سنگ یو قمارباز یخوارگیمؤمنان! م یا«

د، ھمه و ھمه یبر یار مکب ییبگویو غ ییآزما بخت یه براک یو اوراق ھا رھا (و سنگیو ت
باشند. پس از  یطان مین) عمل شین و تلقییاز تز یناشدند (و ی) پلیاز لحاظ معنو

 .»دید تا رستگار شوینک ید دوری) پلیارھاکن ی(ا
ار نرفته تا دور کگناه ب یقرآن، به معنا یچ جایرجس در ھ ی است: واژه یگفتن

 عصمت باشد. یبه معنا یردن گناه و به عبارتکدور یردن رجس به معناک
 ست.یس نک چیھ یاثبات عصمت برا یمعنا، به یدیردن از پلک کد) پا

گردد و  یاطالق م یمحسوس و معنو یھا یدیرجس، به پل ی ه واژهکان شد یشتر بیپ
 ینمودن به معنا کر و پایطور تطھ نیباشد. ھم یگناه و اشتباه نم یمعنا اساسًا به
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 ی ارادهه کرده؛ بلکت را نینمودن اھل ب کپا ی متعال، صرفًا اراده یست. خدایعصمت ن
 د:یفرما یامبرش میاران پیردن تمام مؤمنان را نموده است؛ چنانچه خطاب به ک کپا

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوِ�ُتِمَّ  ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ  َوَ�ِٰ�ن َحَرٖج  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
  .]۶[المائدة:  ﴾ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

 از( را شما خواند یم هکبل اندازد، مشقت به و آورد تنگ به را شما خواھد ینم خداوند«
) نعمت خود را بر شما تمام یام اسالمکاح انیب با( و دارد زهکیپا) باطن و ظاھر ثیح

 .»دیآور یبجا) عبادت و طاعت بر دوام با( را اوام و الطاف) عر (انکه شکد ید، شاینما
 د:یفرما ین میھمچن

ۡمَ�ٰلِِهمۡ  مِنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
 َسَ�نٞ  َصلَٰوتََك  إِنَّ  َعلَۡيهِۡمۖ  َوَصّلِ  بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهُِرُهمۡ  َصَدقَةٗ  أ

َُّهۡمۗ  ُ َوٱ ل   .]۱۰۳[التوبة:  ﴾١٠٣َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ
و  اھ یاھش بدکه به گناه خود اعتراف دارند و درصدد کغمبر!) از اموال آنان (یپ ی(ا«

، یل اخالقیشان را (از رذایله این وسیر تا بدیات بگکباشند) ز  یم شیخو یھا یکیش نیافزا
و درجات  یرات و حسنات را رشد دھیخ یروی، و (در دل آنان نیدار ک) پایچشم و تنگ

ه قطعًا دعا و طلب آمرزش تو کن کآنان دعا و طلب آمرزش  ی، و برایشان را باال بریا
شترشان ینان و اعتقاد بیسبب اطم شود (و یشان میآرامش (دل و جان) ا ی  هیما

گاه (از ن ی(دعا یگردد) و خداوند شنوا یم  .»ات ھمگان) استیمخلصان و) آ
 ز فرموده است:یو ن

َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ�ِ�َ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ َوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ   ]۲۲۲[البقرة:  ﴾رِ�نَ ُمَتَطهِّ ل
 .»ان را دوست داردکاران و پاک گمان خداوند توبه یب«

ت خبر یردن اھل بک کبر پا یبنم  یالھ ی ه در قرآن از ارادهکب ھمچنانیترت  نیبد
ح شده است. یز تصرینمودن مؤمنان ن کپا یالله متعال برا ی داده شده، به اراده

لت شامل حال ین فضین صورت ایردن، عصمت باشد در اک کن اگر منظور از پایبنابرا
 کپا یخود برا ی در قرآن از ارادهه خداوند، کشود  یم یو تمام مؤمنان ش صحابه

شاھنگ در ساخت یه در رابطه با اصحاب پکردن آنان خبر داده است. ھمانطور ک
 :مسجد قبا فرموده است

ن ُ�ِبُّونَ  رَِجالٞ  �ِيهِ ﴿
َ
ْۚ  أ ُروا ُ ٱوَ  َ�َتَطهَّ ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ّهِرِ�نَ ل  ]۱۰۸[التوبة:  ﴾ُمطَّ
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عبادت  ی(جسم و روح) خود را (با ادا  خواھند یه مکھستند  یسانکدر آنجا «

 .»دارد یزگان را دوست مکیزه دارند و خداوند ھم پاکیدرست) پا
 یستند. خدایمعصوم ن ش ه به اتفاق تمام مسلمانان، صحابهکاست  ین، در حالیا

 د:یفرما یزده تن از اصحاب بدر میصد و سیمتعال در مورد س

ُِل ﴿ ٓ ٱ ّمِنَ  ُ�مَعلَيۡ  َوُ�َ�ّ َما ٓ  ءِ لسَّ َُطّهَِرُ�م ءٗ َما  زَ رِجۡ  َعنُ�مۡ  هَِب َو�ُذۡ  ۦبِهِ  ّ�ِ
يۡ ٱ   .]۱۱[األنفال:  ﴾َ�ٰنِ لشَّ
زه دارد و کی) پایجسمان یدیو از آسمان آب بر شما باراند تا شما را بدان (از پل«

 .»را از شما بدور سازد یطانی) شیھا ثافت (وسوسهک
اھل بدر را مخاطب  یبا الفاظه ین آیدر ا ،متعال یه روشن است، خداکھمانطور 

ت را مخاطب قرار داده است. یه اھل بکباشد  یم یبًا ھمانند الفاظیه تقرکدھد  یقرار م
م استفاده کطّھری ی ه از واژهیو در ھر دو آ معنا ھستند رجز و رجس ھم ی ه واژهکچرا
را ر یه تطھکاست  یشیاند و ساده یسر کباشد. لذا سب یآن مشخص م یه معناک هشد
 م.یل نباشیگر قاید ی هیآ ین مفھوم را برایم و ایعصمت بدان یه به معنایآ یکدر 

دانند و آنگاه  یر را در آل عبا منحصر میتطھ ی هیآ یه برخکتعجب است  یالبته جا
 ش ر صحابهیه در مورد تطھک یاتینند و به آن دسته از آک یر را به عصمت معنا میتطھ

رند و آنان را یگ یه بر صحابه خرده مکتوجه ھستند و بل ینازل شده، ب أل الله یاز سو
 أل ه خداوندکشود  یان میارا بکم، آشیرکه در قرآن کند؛ حال آنینما یبه ارتداد متھم م

 را نموده است. ش ر صحابهیقصد تطھ
است، نه  یعیتشر ی ر، ارادهیتطھ ی هیدر آ یالھ ی ه منظور از ارادهکد دانست یبا
ه خداوند، دوست دارد کشود  ین میه چنین مفھوم آی. بنابرایریتقد ای ینیوکت ی اراده

 د.یرا از شما دور نما یدیه پلک
) و ینی(د یعیتشر ی  دانند: اراده یرا بردو نوع م یالھ ی اھل سنت، اراده یعلما

 ).ینیوک(ت یریتقد ی اراده
متعال  یباشد. چنانچه خدا یم یبه مفھوم محبت و خرسند ،یعیتشر ی اراده

 د:یفرما یم

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿   .]۱۸۵[البقرة:  ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
 . »ستیخواھد و خواھان زحمت شما ن یش شما را میخداوند آسا«
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 د:یفرما ین میھمچن

ُ ٱوَ ﴿ ن يُرِ�دُ  �َّ
َ
ِينَ ٱ َو�ُرِ�دُ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�تُوَب  أ َهَ�ٰتِ ٱ يَتَّبُِعونَ  �َّ ن لشَّ

َ
ْ  أ  ً� َميۡ  تَِميلُوا

ُ ٱ يُرِ�دُ  ٢٧اَعِظيمٗ  ن �َّ
َ
�َ�ٰنُ ٱ وَُخلِقَ  َعنُ�مۚۡ  ُ�َّفَِف  أ  ]۲۸-۲۷[النساء:  ﴾٢٨َضعِيٗفا ۡ�ِ

د و از لوث یطاعت و عبادت برگرد یرد (و به سویشما را بپذ ی خواھد توبه یخداوند م«
خواھند  یافتند، م یدنبال شھوات راه مه ه بک یسانکد) و یزه گردکیو پا کگناھان پا

د (تا یمنحرف گرد یلید و از راه راست) خییباطل بگرا یسو هد و بیه (از حق دور شوک
ار را بر شما کام سھل و ساده) کخواھد (با وضع اح ید). خداوند میشان شویھمچون ا

ان است) و ال خود ناتویه انسان در برابر غرائز و امکداند  یه او مک(چرا .ندکآسان 

 .»ش به زنان تاب مقاومت ندارد)یده شده است (و در امر گرایف آفریضع ،انسان
در مورد تمام موجودات  یر الھیت فراگیخواست و مش یبه معنا ،ینیوکت ی اراده

 ینیوکت ی ن ارادهیبقره، آمده، به ھم ی سوره ۲۵۳ ی هیباشد؛ آنچه در آ یم یھست
 د:یفرما یاشاره دارد؛ چنانچه م

َ ٱ َوَ�ِٰ�نَّ +   ]۲۵۳[البقرة: _يُرِ�دُ  َما َعُل َ�فۡ  �َّ
 .»دھد یداند) انجام م می ه خودک یمتکح یخواھد (از رو می خداوند آنچه را یول«

 د:یفرما ین میھمچن

َردتُّ  إِنۡ  ِ�ٓ نُۡص  يَنَفُعُ�مۡ  َوَ� ﴿
َ
نۡ  أ

َ
نَصحَ  أ

َ
ُ ٱ َ�نَ  إِن لَُ�مۡ  أ ن يُرِ�دُ  �َّ

َ
 وَِ�ُ�مۚۡ ُ�غۡ  أ

  ]۳۴[ھود:  ﴾٣٤َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  َر�ُُّ�مۡ  ُهوَ 
 کھرگاه خدا بخواھد شما را (به خاطر فساد درون و گناھان فراوان) گمراه و ھال«
 ،رساند.خدا یبه شما نم یه بخواھم شما را اندرز دھم، اندرز من سودکند، ھرچند ک

 .»د)یرس یمجازات خود مد (و به یشو یاو برگردانده م یپروردگار شماست و به سو
ت یمتعال، معص یالله است؛ البته خدا ینیوکت ی برخاسته از اراده ،ین معاصیبنابرا

ه از بابت کدھد؛ بل  یشود و نه به آن دستور م یم یرا دوست ندارد و نه به آن راض
 ی دهین، عقیدارد. ا یم زداند و از آن با یرد و آن را ناپسند میگ یت خشم میمعص

محبت و  یبه معنا یالھ ی امت، اراده یکان نینیشیپ یاست. به عبارت یکن گذشتگان
ن نوع یدانند و ا یر و سرنوشت است، جدا میه به مفھوم تقدک یتش را از محبت ویرضا

 کیباشد. ش ینم یت و محبت الھیرضا ی، لزومًا به معناینیوکت ی اراده یعنی،  اراده
دور  ص امبریز از زنان پین و نیرا از فاطمه، حسن، حس یدیه خداوند، پلکست ین
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 یشرع ی نه آمده، ارادهین زمیر در ایتطھ ی هیه در آکنموده است؛ اما منظور از آنچه 
ن افراد دور یاز ا یدیه پلکپسندد و دوست دارد  ین را می: خداوند ایعنیباشد.  یم

الء ا�ّ هؤ«رد و گفت: کدر مورد آنان دعا  ص رمکز رسول این سبب نیباشد. به ھم
ت من ی، اھل بھا نیا! ایبارخدا«: یعنی »طّهرهم تطه�اً أهل بييت، أذهب عنهم الرجس و

 .»نما کن و آنھا را پاکرا از آنان دور  یدیھستند؛ پل
 باشد. یر میتطھ ی   قت مسألهیانگرحقیب ص امبریپ یھـ) دعا

 ص خدا ه رسولکنداشت  یلیگر دلیعبا بود، لذا در، منحصر به آل یتطھ ی هیاگر آ
ا�ّ هؤالء أهل «ه: کند کل دعا کن شیآنان بد یشد و براکا عبا بیفه یقط یا عده یرو

ت من ھستند؛ ی، اھل بھا نیا! ایبارخدا«: یعنی »طّهرهم تطه�اً عنهم الرجس وبييت، أذهب 

اھل  یبرا ص خدا ردن رسولک. لذا دعا »نما کن و آنھا را پاکرا از آنان دور  یدیپل
نازل شده و  ص ر در مورد زنان آن حضرتیتطھ ی هیه آکن است یانگر ایساء، بک

لت آن برخوردار یز از فضین س نی، فاطمه، حسن و حسیه علکنیا یبرا ص خدا رسول
 ص امبریپ یز دعایرد و خداوند متعال نکن منظور دعا یشوند، دست به دعا برداشت و بد

 نمود. کپا ص رمکا  رفت و آنھا را ھمانند زنان رسولیپذ ھا نیرا در حق ا
ن یه اکنند ک یدانند، از آن استدالل م یل عصمت میدل ر رایتطھ ی هیه آکو) آنان 

 ی ه فاطمهکم یدان ید. مینما یز اثبات میه، گذشته از عصمت آل عبا، امامت آنان را نیآ
ه کده است، حال آنیگرد یه، گرامین آی، بدش نیو حسن و حس ینار علکدر  ل زھرا

ن ین اگر ایشود. بنابرا یزنان، ثابت نم یامامت برا یھا یژگیھا، و نیبنا به اعتقاد ھم
ز ید عالوه بر عصمت، از مقام امامت نیبا ل طمهال عصمت و امامت است، فیه، دلیآ

تن  نهه کوجود دارد  یلین چه دلیست. ھمچنین نیه چنکبرخوردار باشد. حال آن
ه، مخصوص ین آیه بنا به اعتقاد خودشان، اک یه باشند؟ درصورتین آیگر، مشمول اید

 ه عبارتند از:کباشد  یسه تن از دوازده امام معصوم م
 . س طالب یبن اب ی*عل

 .س  ی*حسن بن عل
 .س ین بن علی*حس
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 نجران یھا یمباھله و نصران ی هیآ
ش از شما یرفتند و گفتند: ما، پ ص خدا ان نجران نزد رسولیحیاز مس یگروھ

شماست: پرستش  یز، مانع مسلمانیسه چ«فرمود:  ص خدا م. رسولیمسلمان بود
در آن اثنا جر ». دارد ید، خداوند، فرزندیپندار یه مکنیو ا کب، خوردن گوشت خویصل

زآنجا حضور یان نجران، باال گرفت و حجاج نیحیو مس ص خدا ان رسولیو بحث م
، رد یم قرآنکل محیان نجران را با دالیحیسخنان باطل مس ص خدا رسولداشتند. 

و او را  یدھ یدشنام م ÷ یسیگفتند: چرا به ع ص امبریبه پ یرد. گروه نجرانک یم
امبر اوست و یخدا و پ ی ؛ او، بندهیبل«فرمود:  ص رمک؟ رسول ایدان یخدا م ی بنده

م بتول یه خداوند، آن را به مرکباشد  ین) مکالله (و فرمان  ی واژه ی  دهیپد
، یه انسانک یا دهینون دکا تایشدند و گفتند: آ یان نجران، عصبانیحیمس».دیرسان

متعال در پاسخ  یاور. خداینمونه ب یک، ییگو ید؟ اگر راست میایا بیبدون پدر به دن
 ن نازل فرمود:یان نجزان، چنیحیمس

ِ ٱ ِعندَ  ِعيَ�ٰ  َمَثَل  إِنَّ ﴿ ۖ  َكَمَثلِ  �َّ  ُ�ن ۥَ�ُ  قَاَل  ُ�مَّ  تَُراٖب  مِن ۥَخلََقهُ  َءاَدَم
ّ�َِك  مِن ۡ�َقُّ ٱ ٥٩َ�َيُكونُ         ]۶۰-۵۹[آل عمران:  ﴾٦٠لُۡمۡمَ�ِ�نَ ٱ ّمِنَ  تَُ�ن فََ�  رَّ

ه او را کنش) آدم است ی(آفر ی ھمچون مسأله ،خدا یبرا یسینش) عی(آفر ی مسأله«
 ی ان دربارهین بید آمد. (ایدرنگ) پد یو (ب ید آید، سپس بدو گفت: پدیافریب کاز خا

 .»نندگان مباشک دیاست از جانب پروردگارت، پس ازترد یقتی) حقیسینش عیآفر
ه کرا  یا در مورد مسأله یز، تعجب و شگفتیانگ شگفت ی نمونه یکان یه، با بین آیا

واب ج یو آنان را ب قرار دادان یحیدر برابر مس یل قاطعیآور بود، دل متر شگفتک
حسنه را در آنان چندان  ی و و موعظهیکن ی مجادله ص رمکا  رسول یگذاشت. وقت

متعال به آن  یافت، آنھا را بنا به دستور خداوند، به مباھله فرا خواند؛ خدایارساز نک
 فرمود: ص حضرت

ٓ  َ�َمنۡ ﴿ َك َحا ٓ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  �ِيهِ  جَّ ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا �ۡ  عُ نَدۡ  ا
َ
� ٓ  َءنَاَنا

 ۡ�
َ
ٓ َو� ٓ  َءُ�مۡ َنا ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا

َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
 َنَت لَّعۡ  َعلَ�َنجۡ  َتِهۡل نَبۡ  ُ�مَّ  َوأ

ِ ٱ   .]۶۱[آل عمران:  ﴾٦١َ�ِٰذ�ِ�َ لۡ ٱ َ�َ  �َّ
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با تو به  یسانکده است (باز) یح) به تو رسیمس ی  ه (دربارهک یھرگاه بعد از علم و دانش«
م و شما ھم فرزندان ینک ید ما فرزندان خود را دعوت مییایشان بگو: بیز پرداختند، بدیست

د، سپس دست یم و شما ھم خود را آماده سازیساز ید، و ما خود را آماده میخود را فرا خوان

 .»میینما یان تمنا میغگوودر ین خدا را برایم و نفریدار یخدا برم یدعا به سو
 س ن و فاطمهی، به ھمراه حسن و حسین فرمان الھیا یاجرا یبرا ص رمکرسول ا

ان نجران یحیمس». دیین بگویشما آم ،ردمکھرگاه من، دعا «رون شد و به آنھا فرمود: یب
 کش ص رمکا  ت رسولیه در مورد حقانکردند و از آنجا ک یزنیگر مشورت و رایدیکبا 

د، حتمًا آن قوم، یمباھله نما ی، با قومیامبریه ھرگاه پکدانستند  ین میقینداشتند و به 
نمودند و گفتند: ھر  ین، خودداریدند و از مباھله و لعن و نفریشوند؛ لذا ترس  یم کھال

ز با آنان بر سر دو ھزار ین ص رمکن. رسول اکما صادر ی  ، دربارهیخواھ یه مک یمکح
را در ماه رجب به عنوان ھزار دست لباس  یکه کشد مصالحه نمود و قرار بر آن  ،جامه

 گر را در ماه صفر.یمه بپردازند و ھزار دست دیجر
ه نازل شدن کد و واضح گشت یه روشن گردین آینزول ا یسان سبب اصل  نیبد

رت یتاب سکندارد. بنده در  س طالب یبن اب یبه امامت عل یچ ربطیمباھله، ھ ی هیآ
د به آن مراجعه یتوان یه مکام  ن موضوع را شرح و بسط دادهی، اس طالب یبن اب یعل

 د.یینما

 سیبر حسن بن عل یت خانوادگیآثار ترب
ز تحت نظر پدر و یو به دست پدربزرگش و ن ص امبریپ ی در خانه س یحسن بن عل

نش فرا یرا از پدربزرگ و والد یاسالم یھا م و ارزشیافت و مفاھیمادرش، پرورش 
داشت و  س ت توانمند حسنیشخص یدھ لکدر ش ییر بسزایت، تأثین موقعیگرفت. ا

فرموده  ص خدا بند گردد. رسولیاسالم، پا یھا ه بر دستورات و آموزهکباعث شد 

 »انلاس معادن كمعادن الفضة واذلهب، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم«است: 
ن مردم بودند، در یت، بھتریدر جاھله کمردم، ھمانند معادن نقره و طال ھستند؛ آنان «: یعنی

ه آن کر است؛ چراینظ مک س یحسن بن عل یوجود اِن ک. »ن مردم ھستندیز بھتریاسالم ن
ن، راز ینبوت رشد و نمو نمود و ھم ی ه در خانهکافت؛ بلیت پرورش نیبزرگوار در جاھل

ت یاز آنچنان اصالت و ترب س یه حسن بن علکنیخالصه ا اوست. ییادت و آقایس
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را یس از آن برخوردار نشده و نخواھد شد. زک چیه ھک، برخوردار بود یا یخانوادگ
 لزھرا ی ؛ مادرش، فاطمهس طالب یبن اب ی؛ پدرش، علص یپدربزرگش، محمد مصطف

 ص خدا  بودند. پس از وفات رسول ل لدیجه بنت خویو مادربزرگش، خد
ت آنان را یم و تربیو تعل دین گردیت حسن و حسیدار ترب عھده س ین علیالمؤمن ریام

امل را در ک یمرب یک یاھ یژگیو س ین علیالمؤمن رینظر گرفت. ام  مًا تحتیمستق
 ه فرموده است:کافته بود یدررا  یالھ ی نه فرمودهکه کست ین کیخود داشت و ش

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ قُوٓ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
 َجاَرةُ ۡ�ِ ٱوَ  �َّاُس ٱ َوقُوُدَها �نَارٗ  لِيُ�مۡ َوأ

َ ٱ ُصونَ َ�عۡ  �َّ  ِشَدادٞ  ِغَ�ٞظ  �َِكةٌ َمَ�ٰٓ  َهاَعلَيۡ  َّ�  ٓ َمَرُهمۡ  َما
َ
 ﴾٦َمُرونَ يُؤۡ  َما َعلُونَ َو�َفۡ  أ

 ]۶م: ی[التحر
 ی نهیه افروزکد ینار دارکبر یش را از آتش دوزخیخو ی مؤمنان! خود و خانواده یا«

ر، یه خشن و سختگکاند  ه شدهدبر آن گمار یفرشتگان. ھستند ھا و سنگ ھا آن انسان
نند ک ینم ینافرمان ،شان دستور داده استیو زورمند و توانا ھستند. از خدا در آنچه بد

 .»اند ه بدان مأمور شدهکدھند  یرا انجام م یزیو ھمان چ

 یپدر مرب یک یط الزم برایها و شرا یژگیو

 ن موضوع:یژه به ایت و توجه ویم و تربیت تعلیاھم کدر -۱
ن ین داشت و آستیت فرزندانش حسن و حسیم و تربیبه تعل یا ژهیتوجه و س یعل

داد و  یم یا ژهیت وین موضوع، اھمیت آنان باال زده بود و بدیترب وم یتعل یھمت را برا
امبر یپ یھا اساس رھنمود را بر ھا د تا آنیوشک یخدا م ین راستا به خاطر رضایدر ا

 پرورش دھد. أل الله یاطاعت و بندگ یمبناو بر  ص رمکا
 
 

 فرزندان: یبرا یالگوساز -۲
از  یکیت نباشد، حداقل ین مسأله در امر تربیتر مھم ،و نمونه یکن یاگر وجود الگو

عت و فطرت یشه در طبین، ریباشد و ا یت میم و تربینه تعلیل در زمین مسایتر مھم
 د.ینما یه از او الگوبردارکداشته باشد  ییاش، الگو یوشد در زندگک یه مکانسان دارد 
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شدت  یا شش سالگیدر سن پنج  کودک ید و الگوبرداریتقل«د: یگو یابن خلدون م
 ».ابدی یاستمرار م یا معتدالنهو  یجیتدربه صورت  کیودکان دوران یابد و تا پای یم

 ت:یان تربیدر جر یمھر و عطوفت و نرم -۳
نرم و  یآراسته بود و رفتار یو بردبار یبه مھرورز س ین علیرالمؤمنیام

و  ص امبریگاه آنان در نزد پیداشت و منزلت و جا ب نیز با حسن و حسیآم محبت
 دانست.  یرا م ل زھرا ی فاطمه

 آنان: درمیانت عدالت یو اعتدال در برخورد با فرزندان و رعا یرو انهیم -۴
 یاتش و در زمانیلحظات ح نیه در واپسکگردد  یان میآنجا نما س یعل  یژگین ویا

ارانش یشد، فرزندان و  یم یکد و به مقام شھادت نزدیشک یش را سر میه شربت آرزوک
 یقرآن یھا و رھنمودھا آنان، از آموزه ییت و راھنمایم، تربیدر تعل حت نمود ویرا نص

 فرماید: می بھره گرفت؛ چنانچه خدای متعال،

ِۖ بِٱ كۡ َ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِ  ۥوَُهَو يَعُِظهُ  نِهِۦبۡ ِ�  لُۡقَ�ٰنُ  قَاَل  �ذۡ ﴿ ۡ ٱإِنَّ  �َّ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّ�ِ
ۡيَنا  ١٣َعِظيمٞ  �َ�ٰنَ ٱَوَوصَّ هُ  ۡ�ِ مُّ

ُ
يۡهِ َ�َلَۡتُه أ ٰ وَۡهٖن َوفَِ�ٰلُهُ  ۥبَِ�ِٰ�َ ِ� َ�َمۡ�ِ  ۥوَۡهًنا َ�َ

ِن 
َ
يَۡك إَِ�َّ  ۡشُكرۡ ٱأ    .]۱۴-۱۳ن: [لقما ﴾١٤لَۡمِص�ُ ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ
حت و اندرز به پسرش، به او گفت: پسر یه لقمان در حال نصکرا  یادآور شو) زمانی(«

 ی است. ما، به انسان درباره ی، واقعًا ستم بزرگکن؛ شرکانباز م ارا با خد یزیزم! چیعز
ه) کژه در حق) مادر (یند؛ بوک یکیشان نیه در حق اکم (یا ردهکپدر و مادرش سفارش 

ان دوران یدچار گشته است. پا یا تازه یھر دم، به ضعف و سست وبدو حامله شده 
جان مادر را  ی رهی، شکودکز ین دو سال نیاو، دو سال است (و در ا یرخوارگیش
گزار من باش و ھم  ه) ھم سپاسکن است ید. لذا سفارش ما به انسان اکم یم

 .»من است یبه سوه) بازگشت، کگزار پدر و مادرت. (و بدان  ساسپ
ت فرزندانشان یبه ترب یا ژهید توجه ویه پدران، باکم یابی یدر م ین رھنمود قرآنیاز ا

د؛ یان گردینما س رمؤمنانیام یه در زندگکاست  یزین، ھمان چیداشته باشند و ا
 یاش دور ید و از نواھیرا اجرا نما أل د دستورات خداوندیوشک یه او، ھمواره مکچرا
 کمکه کبود  س یر مؤمنان علیام یھا یژگین صفات و ویتر ان شد، مھمیبد. آنچه ینما
 نمود. ب نیت حسن و حسیبه او در ترب یانیشا
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  س ت حسنیشخص یریگ لکت و شیر جامعه بر تربیتأث
ت آنان دارد. حسن بن یشخص یریگ لکدر ش ییسزا ر بهیافراد، تأث یط اجتماعیمح

 ص رمکه به دست رسول اکست یز یسانکزمان با  و ھم ش در دوران صحابه س یعل
ه کبود  ییھا یژگیو و یستگیلت، تقوا، شاینده از فضکآنان، آ ی افتند و جامعهیپرورش 

ستند، یز یم ش ه صحابهک یا د. در جامعهیز و برجسته گردانیآن را از تمام جوامع، متما
د. از یگرد می سنت، مبذولتاب و کعلم و دانش و عمل به  یریبه فراگ یا ژهیتوجه و

ه جمع کش برد. چرایخو ی وارسته و برجسته ی از جامعه یوافر ی بھره س رو حسن نیا
نه، پس از یردند و تعدادشان در مدک یم ینه زندگیدر مد ص خدا اران رسولیاز  یادیز

ست یدر آن ز ص امبر اسالمیه پک یا ن جامعهیاد بود. بنابرایز زین ص رمکوفات رسول ا
ر و یھا خ ل گرفت تا به انسانکآن بزرگوار ش ینخست آن به دست توانا ی ھستهو 

سه با آن ی، قابل مقایاز جوامع بشر یک چیه ھکاست  یا ن جامعهیبرساند، بھتر یکین
م با صاحب یبود و ھمواره در ارتباط مستق ینه، شاھد نزول وحیمد ی ست. جامعهین

 یشده از سو ارائه یمانیم ایو مفاھ یآثار روان تا ن امر، باعث شدیدعوت قرار داشت و ا
 یتیو ترب ینه گردد و آثار روحینھاد ش صحابه یکایکدر  ص رمکرسول ا

نه، دل و روان مردم را به یمد ی ن جامعهیان شود. بنابرایبر آنان نما صخدا رسول
در  یادیر زینھاد. چنانچه تأث ید و بر گفتار و رفتار آنان اثر میشانک یخود م یسو
 گذاشت. یبه جا س یحسن مجتب یو علم یپرورش یریگ لکش



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چهارممبحث 
 ش نیراشد یدر دوران خلفا یحسن بن عل

  س قیر صدکدر دوران خالفت ابوب یحسن بن عل
برخوردار  ش نیراشد ینزد خلفا یا ژهیگاه ویز منزلت و جاا ب نیحسن و حس

 یکین دوست داشتند و با آنان به یلی، آن دو را خش یعمر، عثمان و علر، کبودند. ابوب
ھمراه  ص رمکد: چند روز پس از وفات رسول ایگو یبن حارث م عقبةردند. ک یرفتار م

رفت. گذر  یراه م س رکنار ابوبکدر  س یرون شدم و علیپس از نماز عصر ب س رکابوب
او را  س رکھا بود. ابوب با بچه یبازه مشغول کافتاد  س یبه حسن بن عل س رکابوب
و  .»یه علیامبر است، نه شبیه پیه شبکخورم  یقسم م«گردنش گذاشت و گفت:  یرو
 .١دز یم خندلب س یعل

رو نام  نیار متأثر بود و از ایبس س قیر صدکرت ابوبیاز رفتار و س س یحسن بن عل
را بر  یگریشخص دس نام کچیه ھکر نھاد. روشن است کاز فرزندانش را ابوب یکی
از  س دوست داشته باشد. حسن یلیه آن شخص را خکگذارد مگر آن یدش نمنفرز
 یزھایر و چه پس از آن، چکات ابوبیو دوران خالفتش، چه در ح س قیر صدکابوب

 اد گرفت؛ از جمله:ی یادیز

 ص خدا وفات رسول ی در قبال فاجعه س رکموضع ابوب
ا رفت، مسلمانان را اضطراب و یاز دن ص خدا رسوله ک ید: زمانیگو یرجب م ابن
ه توان کران و سرگشته شدند یح یاز آنان به حد یا دربرگرفت؛ عده یدیشد یآشفتگ

                                                           
 ).۵/۹۳( ی)؛ بخار۱/۲۳ش (ینسب قر -١
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ھم به  یبت بر بعضیردند؛ فشار مصک یقاط یلکد و به یشان از ھم پاشیرکو ف یروح
ز ین یگشتند؛ زبان برخده یر بار اندوه خمیستادن نداشتند و زیه توان اکبود  یا اندازه

بت ین مصیند؛ باور ایتوانستند سخن بگو یه اصًال نمکبزرگ بند آمد  ی ن فاجعهیچنان از ا
 .١»شدند! ص خدا ر وفات رسولکمن یلک ه بهکد بود یشد یبه قدر یبرخ یبرا

بر مسلمانان وارد شد؛  یبت بزرگیمص ص خدا با وفات رسول«د: یگو یاسحاق م ابن
ن به یچن ص رمکامبر ایبت رحلت پیمص ی درباره ل شهین عایالمؤمن ام ی فرموده
ان و یھودین برگشتند؛ یھا از د از عرب یبرخ ص خدا ه: (با وفات رسولکده یمن رس

دار شد؛ مسلمانان، با از دست دادن یر پدیردند و نفاق و تزوک یشک گردن ینصار
 یچوپان یار و بارانت یه در شبکشده بودند  یامبرشان ھمچون گوسفندانیپ

 .٢)»نداشتند
آشفته و  یتیوضع ص خدا با مرگ رسول«… د: یگو یم یعربالر بن کابوب یقاض

بت بر آنان وارد شد؛ ین مصیتر ست و بزرگکمر مسلمانان شکشان به وجود آمد؛ یپر
ن یبه خاطر ا س غم نھاد؛ زبان عثمان یسر به زانو ل فاطمه ی در خانه س یعل

لمات بر کن یگفت و ا یه پرت و پال مکرد ک یچنان قاط س عمر بت بند آمد ویمص
عاد یبه م ÷ یه چون موسکنمرده است؛ بل ص خدا ه: (رسولکبود  یزبانش جار

شان وفات یند ایگو یه مکرا  یسانک یگردد و دست و پا یپروردگارش رفته و قطعًا باز م
د، یرس س قیر صدکابوببه  ص خدا ه خبر وفات رسولک یزمان .٣)»ُبرد یاند، م ردهک

سخن  یسکه با ک آن ینه رساند، به مسجد رفت و بیبالفاصله خودش را از سنح به مد
 یه ُبردکد یرفت و د ص خدا شد و به سراغ رسول ل شهیعا ی د، وارد حجرهیبگو

پارچه را از  س رکاند؛ ابوب دهیشک ص آن حضرت ی) به رویتانک یا (پاچه یمنی
فرمود:  کست و رو به جسد مبارید و گریشان را بوسیزد، انار ک ص خدا صورت رسول

ه ک یراند؛ موتیم یه خداوند، تو را دو بار نمکت؛ به خدا سوگند یپدر و مادرم، فدا«
ستاده بود و یا س به مسجد رفت؛ عمر س رکابوب .٤»دیت مقدر بود، فرا رسیبرا

                                                           
 ۱۱۴لطائف المعارف، ص -١
 )۴/۳۲۳ھشام ( ابن -٢
 ۳۸اصم، صالقواصم من العو -٣
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 ١٤٥ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

اما » نیعمر! بنش یا«گفت:  س رکابوب…. ستا نمرده ص خدا ه رسولکگفت  یم
برخاست و پس از حمد  س رکگفت. ابوب یاد و اضطراب سخن میچنان با فر ھم س عمر
ه کرده، بداند ک یرا عبادت م ص ه محمدک یسک«ن فرمود: یخداوند، چن یو ثنا

ه خداوند، زنده کده، بداند یپرست یمتعال را م یس، خداکرده و ھر کوفات  ص محمد
 ه:کعمران را تالوت نمود  آل ی سوره ۱۴۴ ی هیو سپس آ .»ردیم یاست و ھرگز نم

دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن َ�ٰبُِ�مۚۡ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا َّ� 
ِٰكرِ�نَ ٱ  .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ
ا اگر او یاند؛ پس آ اند و رفته آمده یامبرانیش از او پیامبر است و پیمحمد، تنھا پ«
س به کد)؟ و ھر ینک ید (و اسالم را رھا میگرد یشته شود، به عقب برمکا یرد و یبم

رساند؛ و خداوند به  یبه خداوند نم یانین زیتر کوچکافر شود)، کعقب بازگردد (و 

 »گزاران پاداش خواھد داد. سپاس
وفات  ص خدا ه واقعًا رسولکباورشان شد  ،مردم س رکابوب یپس از سخنران

 .١ستندیزار گر ،و پس از آن ستا ردهک
رون یب یو سرگشتگ یجیوتاه مردم را از گک یات قرآن، در جمالتیبه استناد آ س رکابوب

و وفات آن حضرت به مردم  ص امبریپ درباره ی، فھم و شناخت درستییبایآورد و به ز
زنده، سزاوار عبادت است و  شهیگانه و ھمی یه تنھا خداکح نمود یشان تشریارائه داد و برا

ز ھمچنان ین ص یه اسالم پس از وفات محمد مصطفکد یبه مردم فھمان س رکبس. ابوب
ن یھمانا د«ه: کان نمود ین بیاسالم را چن یماندگار س رکابوب .٢پابرجا و ماندگار است
نش را یمتعال، ناصران د یامل؛ خداکواال و  یعت الھیلمه و شرکخداوند، پابرجاست و 

ما  درمیانتاب خدا ک کنیبخشد؛ ا یم ینش را عزت و سرافرازیرساند و د یم یاری
 یتابکھا؛  یگمراھ ھا از دل یت و بھبودیھدا ی هیه نور است و ماک یتابکاست؛ ھمان 

بوده است. به خدا  ص یگر محمد مصطف تیان نموده و ھدایه حالل و حرام را بک
جنگ با ما جمع شوند؛  یه خلق خدا از ھر سو براکم یھراس ین نمیسوگند ما از ا

                                                           
 ۳۶۶۸ی تاب فضائل الصحابة، شمارهک، یبخار -١
 ۱۶۰، صیجمال عبدالھاد ی ق، نوشتهیر الصدکب یإستخالف أب -٢



 سحسن مجتبی           ١٤٦

است و ما ھرگز مجاھد)، از غالف رون یمؤمنان ب یرھای(شمشیالھ یرھایه شمشکچرا
م، پس از یردکجھاد  ص امبریه ھمراه پکطور  ه ھمانکم؛ بلیگذار ین نمیآن را به زم

ند، به ک یشکس سر بتابد و سرکد؛ پس ھر یم جنگین خدا خواھیز با مخالفان دین نیا
 .١»رده استکخود ستم 

ه در خالل آن کسخت بود  یشیبزرگ و آزما یبتیمص ص خدا  وفات رسول
ر و ینظ یب یعنوان رھبر به س قیر صدکت ابوبیو پس از آن، شخص کبت دردنایمص

 یمانیق ایه حقاکد یتاب س رکن چنان در دل ابوبیقیانوار  .٢مثال جلوه نمود یب ییشوایپ
قت مرگ را یقت نبوت و حقی، حقیقت بندگیگرفت و حق یدر سراسر وجودش جا

دار گردد و بتواند یپد یش در آن وضع بحرانیمت و فرزانگکرد تا حکان یش نمایبرا
رده، پس ک یس خدا را پرستش مکھر «د: ید سوق دھد و بگویتوح یمردم را به سو

اران ی  ه ھنوز در دلکد یو توح .»ردیم یشه زنده است و ھرگز نمیه خدا، ھمکبداند 
خته شد یبرانگ س قیر صدکابوب یادآوریاشاره و  کتازه و راسخ بود، به اند ص امبریپ

اد برده یاز  ص امبریبت وفات پیه به خاطر مصکد یبازگردان یقتیو آنان را به حق
ه را فراموش ین آیا ،ه مردمکبه خدا سوگند «د: یفرما یم ل قهیصد ی شهیعا .٣بودند

ر که را از ابوبیا مردم، آیرد و گوکه را تالوت ین آیا س رکه ابوبک نیرده بودند تا اک
 .٤» ...دندیشن

ھا و  از درس یکیماند و  س حسن ی ن ماجرا، در حافظهیه اکست ین کیش
را وداع گفت،  یدار فان ص خدا ه رسولک ید. زمانیماندگار در ذھنش گرد یھا آموزه
 ی حافظه ی، دوران رشد و بارورین سن و سالیساله بود. چن ا ھشتی، ھفت س حسن

ر و یه تمام تصاوکاست  ینیب ن دوران، ھمچون ذرهیدر ا کودکاست و ذھن  کودک
، س سپارد. حسن یات آنان، به حافظه مید، با تمام جزئینما یه مشاھده مکرا  ییھا صحنه

آن دوران را به خاطر  یه تمام رخدادھاکبود  یزھوش و زرنگیت کودکدر آن زمان 
نرو یبرد. از ا یم یل پیه به تمام مساکداشت  یانیشا کچنان فھم و در سپرد و آن

                                                           
 .)۷/۲۱۸( یھقیدالئل النبوة از ب -١
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 ١٤٧ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

اد یرا به  ص خدا جانسوز وفات رسول یدر ماجرا س قیر صدکرد ابوبیکات رویجزئ
رش در ینظ یو ب  ر و موضع ارزندهکرد ابوبکر عملیدًا تحت تأثیرو شد نیداشت و از ا

محبت  یھا نهیاز زم یکین، یقرار گرفت و ھم ص رمکامبر ایوفات پ یط بحرانیشرا
 ر بگذارد.کاز پسرانش را ابوب یکیه نام کد و باعث شد یگرد س رکوافرش به ابوب

 ساعده یبن ی فهیسق یماجرا
 ی فهیرا باور نمودند، انصار در سق ص خدا ت وفات رسولیه صحابه واقعکپس از آن

ان خود یگرد آمدند تا از م یھجر ۱۱االول سال  عیرب ۱۲ساعده در روز دوشنبه  یبن
 .١نندیبرگز ص خدا رسول ینیرا به جانش یسک

جمع شدند؛ خبر اجتماع  س ان سعد بن عبادهیس خزرجییرامون ریپ س انصار
ن یانتخاب جانش یبرا س رکه با ابوبکد ین رسیساعده به مھاجر یبن ی فهیانصار در سق

با ھم نزد برادران انصار د ییایبن گفتند: ااز مھاجر یبرخ .٢گرد آمده بودند ص امبریپ
 سپس به راه...«د: یگو یم س عمر .٣دارند ین امر، حق و سھمیز در ایه آنان نکم یبرو

م؛ آنان در آنجا گرد آمده بودند یوستیساعده به جمع انصار پ یبن ی فهیم و در سقیافتاد
ه داشت، ک یه به خاطر پوششکانشان بود (یده، درمیچیخودپ جامه به یو شخص

است. گفتم: او را چه  س ست؟ گفتند: سعد بن عبادهکیدم: او یشد.) پرس یشناخته نم
ز یمار است. ما نیده)؟ گفتند: به شدت بیچین خودش را در لباس پیه چنکشده (

 یاز آنان برخاست و پس از حمد و ثنا یشخص کیم. پس از اندیانصار نشست درمیان
 یز ایبزرگ از اسالم؛ و شما ن یا م و دستهیین خدایما ناصران د«ن گفت: یچن یالھ

شما  ی لهیاز قوم و قب یا د؛ اما عدهیاز ما مسلمانان ھست ین! جماعتاگروه مھاجر
» رند.یده بگینند و سھم و حق ما را از خالفت نادکاند تا ما را از اساس حذف  آمده
 یسخن س رکردم تا در حضور ابوبکرد، من آھنگ آن کوت که آن شخص سک یزمان
 س رکدر حضور ابوب یرده بودم؛ اما تا حدودکه در پاسخ آن شخص آماده کم یبگو

 ی ه صبر و حوصلهک س رکم، ابوبیبگوه خواستم سخن ک یردم. ھنگامک یمدارا م
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 سحسن مجتبی           ١٤٨

واداشت و سپس خود شروع به سخن  یاز من داشت، مرا به صبر و خوددار یشتریب
تر  تر و آراسته دهیه سنجکاورد مگریبر زبان ن یچ سخنیھ س رکنمود. به خدا سوگند ابوب

ن گفت: یاز سخنانش) چن یه من قصد گفتنش را داشتم. او (در بخشکبود  یاز سخنان
د. اما امر یآن ھست ی ستهید، قطعًا سزاوار و شایردکان یتان بیھا یل و خوبیآنچه، از فضا«

از ھمه  یا لهیگاه قبیش از لحاظ نسب و جایه قرکان مقرر نشده یشیقر یخالفت جز برا
د، یخواھ یه مکدامشان کپسندم؛ با ھر  ین دو نفر را میاز ا یکیشما  یبرتر است. من برا

در آن  س رکرا گرفت. ابوب س ده بن جراحیو سپس دست من و ابوعب .»دینکعت یب
را ناپسند  س رکاز سخنان ابوب یکچ ینشسته بود. من ھ س دهین من و ابوعبیوقت ب

را به یشنھاد نمود؛ زیمن پ یخالفت را برا یدار ه عھدهکن سخن را ینپنداشتم جز ھم
شنھاد یگردنم زده شود و به من په کشتر دوست داشتم ین را بیه من، اکخدا سوگند 
ه اگر گردنم زده شود، کانشان بود، داده نشود. چرایم در س رکه ابوبک یامارت بر قوم

 .» ...رمیگ یت قرار نمیدر معرض معص
ده یه سرد و گرم روزگار چشکھستم  .١یمن، چون خرمابن«از انصار گفت:  یشخص

نفر از  یکب و اجراست)؛ یقابل تصو هکدارم  یشنھادیگاه خود پی(و بنا بر تجربه و جا
) س (عمر» ان!یشیقر ینفر ھم از شما ا یکن شود و ییر تعیما (انصار) به عنوان ام

ه اختالف کدم یھمھمه باال گرفت و سر و صدا به راه افتاد. من از آن ترس«د: یگو یم
ز ینن و او کر! دستت را دراز کابوب ین گفتم: ایابد؛ بنابرایمردم گسترش  درمیان

 .٢»عت نمودندیز با او بین و انصار ناردم و مھاجرکعت یرد و با او بکدستش را دراز 
ات و یسخن گفت و تمام آ س رکابوب…ن آمده است: یچن /ت احمد یدر روا

 ص خدا ه رسولکد یدان یم«ان نمود و گفت: یلت انصار آمده، بیه در فضکرا  یثیاحاد
 »سلكت األنصاُر واديًا سلكُت وادي األنصارِ و لو سلَك انلّاُس واديًا«فرموده است: 

را؛ من به راه انصار  یگریرند و انصار، راه دیش بگیرا در پ یمردم، راھ ی اگر ھمه«: یعنی

قر�ش، «فرمودند:  ص خدا ه رسولک یسعد بن عباده! نشسته بود یتو ا .»روم یم

                                                           
ق، به چوب یل و عذی؛ جذ»مرجبـو عذيقها ال كأنا جذيلها املحك«ن آمده است: یدر متن، چن -١

ه یناکه دھند و مرجب، کینند تا بر آن تک یپشت شتر نصب م ی هدرمیانه کشود  یگفته م یمیضخ
 [مترجم] و سرآمد بودن، دارد. یاز برجستگ

 ۶۸۳۰ی تاب الحدود، شمارهک، یبخار -٢



 ١٤٩ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

ان و یش، والیقر«: یعنی »انلّاِس تبٌع لفاجرِهمفاجُر رَبُّ انلّاِس تبٌع ِلرَبِّهم ووّالُة هذا األمِر �َ 
ن یتر ستهین مردم، از شاین بھترین) ھستند؛ بنابرااناامور مسلم ین امر (زمامداریصاحبان ا
شان یار و فاجر اکرو تبھیز پینشان نیارترکن و تبھیند و بدترک یم یرویپ یکیآنھا به ن

 .١»ریم و شما امیر ھستیما، وز. ییگو یراست م«گفت:  س سعد بن عباده. »باشد یم
 س رکابوب یرغبت یاست نداشت. بیبه امارت و ر یل و رغبتیچ میھ س قیر صدکابوب

ن یه در مورد قبول اکگردد  یان میش نمایت خالفت، از سخنرانیرش مسؤولیپذ یبرا
، آزمند امارت نبودم و یچ شب و روزیه ھکبه خدا سوگند «ت فرموده است: یمسؤول

ه مرا کارا ـ از خدا نخواستم کآن رغبت نداشتم و ھرگز ـ نه در نھان و نه آش گاه به چیھ
ش مبتال ین آزمایبه ا مبادا هکدم یترس ین میه ھمواره از اکبر مسند امارت بنشاند. بل

 یت بزرگینم وآن را مسؤولیب ینم یچ آرامشی) ھییشوم. من، در امارت (و فرمانروا
 یه خداکدانم مگر آن یو خود را در قبال آن ناتوان مه بر گردنم نھاده شده کدانم  یم

م؛ اما باز ھم دوست یت برآین مسؤولیا ی م رساند و توانم بخشد تا از عھدهیاریمتعال، 
 .٢»نشستند یگاه مین جایم بر ایتر از من به جا یقو یه افرادکدارم 

از  یفتبارھا در دوران خالفتش خواست تا در صورت وجود ھرگونه مخال س رکابوب
ه بارھا کد و بلینما یریگ نارهکت ین مسؤولیمسلمانان نسبت به خالفتش، از ا یسو

 یارش استعفا دھد. بارک، از یتین خاطر قسم داد تا در صورت وجود نارضایمردم را به ا
مان یاز شما پش یسکه اگر کمردم! شما را به خدا سوگند  یا«خطاب به مردم فرمود: 

در  س طالب یبن اب یرد). علیعتش را پس بگیزد (و بینموده، برخعت یه با من بکاست 
ش را بر یپا یکشد؛  یکنزد س رکداشت، برخاست و به ابوب یریه با خود شمشک یحال
م؛ یزن ینار نمکم و تو را یشور یه ما بر تو نمکبه خدا سوگند «منبر نھاد و گفت:  ی پله
به خود  یسکرد. پس چه کنماز) جلو  یتو را (برا خدا ه رسولک یھست یسکتو 

 .٣»ه تو را پس بزند؟!کدھد  یجسارت م
فه یسق ی، از ماجرایبرخ یبر خالف ادعا س ه حسنکاست  یقی، حقاھا نیا ی ھمه

ن یسنگ یھا تیمسؤول یدار ه به خالفت و عھدهکنبود  یسکتنھا  س رکفرا گرفت. ابوب
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مسلمانان آن دوره و  یژگیھا، و تیھا و مسؤول به ُپست یرغبت یه بکنداشت؛ بل یرغبت
 ی فهیه در سقک ییدقت نظر در گفتگو کین اندیخته با روح و روانشان بود. بنابرایآم
فه، از چارچوب یه گفتمان سقکسازد  یته را روشن مکن نیافت، ایان یساعده جر یبن
فه، ین گفتمان سقیبر ارون نبوده است. عالوه یا، بینسبت به دن ش صحابه یرغبت یب
در  یزنینده و رایدر آ یدعوت اسالم یبه تداوم و ماندگار س اق وافر انصاریگر اشت انیب
 یفشان جان ی ادامه یه تمام صحابه را براکانصار و بل یفه، آمادگیباشد؛ سق یباره م نیا

آمدن ار ک یروافتند با ینان یه اطمکآن ھنگام  س ند. انصارک یان میدر راه خدا نما
درنگ  س رکمان با ابوبیعت و بستن پیابد، در بی یتداوم م یدعوت اسالم س رکابوب

 ش صحابه یپارچگ یکاز وحدت و  یفه، نمادیسق یه ماجراک یردند. با وجودکن
پندارند و  ین میفه، چنیگفتمان سق یق و علمیدق یبدون بررس یباشد، برخ می

ن ید چنیردند. بدون تردکدا یاختالف پفه با ھم یدر سق ش ه صحابهکنگارند  یم
تداوم اسالم داشتند،  یه صحابه براک یید و آرزوھای، با روح آن دوره و امیپندار

اصحاب  ییه گردھماکم یرین پندار را بپذیابد. اگر ای ینم یو تطابق یگونه سازگار چیھ
ه کشود  یجاد مین پرسش ایده است، این و انصار انجامیمھاجر یفه، به دودستگیدر سق

با مخالفشان  ییارویرو یبرا یو آمادگ یینه بودند و از لحاظ توانایه اھل مدکانصار با آن
ساعده تن دادند و با  یبن ی فهیسق ی جهیقرار داشتند، چگونه به نت ییدر سطح باال

اند با  پنداشته یه برخکگونه  ان دارد انصار، آنکردند؟! و چگونه امکعت یب س رکابوب
تن دھند و حاضر  س رکن حال به خالفت ابوبینند و در عکدا یاختالف پن امھاجر

 یخالفت یھا هیان و پاکت اریتثب یل شوند و برایرش به شرق و غرب گسکشوند در لش
خ یتار یبازخوان .١ند؟!ینما یفشان در رأس آن قرار داشت، مجاھده و جان س رکه ابوبک

فه و از یخل یھا استیاجرا و انجام س یبرا س اق و تالش وافر انصاریانگر اشتیآن دوران، ب
از  یکچ یه ھکاز انصار و بل یکچ یباشد. ھ ین برگشتگان) مین (ازداجمله جھاد با مرتد

تر  بزرگ ین و انصار، بسیمھاجر یمان برادریرد. پکامتناع ن س رکعت با ابوبیمسلمانان از ب
ن و یدروغ یاتیو پردازش رواه با نگارش کاست  یسانک یھا الت و گمانیو فراتر از تخ

 .٢ردندکدا ین و انصار با ھم اختالف پاه مھاجرکنند کن وانمود یوشند تا چنک یمغرضانه م
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 ١٥١ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

ه کشده بود  یش طراحیاز پ یا سهیساعده، دس یبن ی فهیسق یه ماجراکند یا ادعا نمای
 .١نھاد یندیو ناخوشا یآثار منف س یبر روح و روان حسن بن عل

ا یه بر خالف پندار کن بود یافت، ایبه آن دست  س یبن عله حسن ک یقتیحق
بر سر  یو بزرگ کوچکچگونه بحران و اختالف یپردازان، ھ فیاز اراج یبرخ یادعا

ارائه  یحیچ گزارش قابل اعتماد و صحیخ، ھیامده و تاریخالفت به وجود ن ی مسأله
 ی فهیان سقیجر در س دهیر و عمر و ابوعبکابوب یدست و ھم  سهیه بر دسکنداده 

ن یه چنکتر از آن بودند  ترساتر و خداترس س د و اساسًا اصحابیساعده داللت نما یبن
 رند.یند تا قدرت و خالفت را در دست بگینما یا سهیدس

 ص خدا نماز از رسول یریادگیه به کم یرا آورد س یشتر سخن حسن بن علیپ
اد یرو به  نیداشت و از ا رفت و آمد ص یدر مسجدالنب س حسن !یاشاره نمود. آر

امامت نماز جلو  یرا برا س رکاش ابوب یماریدر دوران ب ص رمکه رسول اکداشت 
گاه بود. بنابر س رکدن ابوبیز از چند و چون به خالفت رسیرده بود و نک ن باور و اعتقاد یاآ

اھل سنت بوده و با توجه به  ی دهیھمان عق س رکدر مورد خالفت ابوب س یحسن بن عل
خالفت  ص خدا ات رسولیدر ح یو ینماز شیز پیو ن س رکدرخشان ابوب ی نهیشیپ

ان ینانه به جریزبیت یبا نگاھ س دانسته است. حسن یم یرا درست و شرع س قیصد
را  ص ، فرمان آن حضرتص رمکات رسول ایح یانیپا یدر روزھا س رکامامت ابوب

ش از ھمه یب س رکه ابوبکته دانست کن نیاشاره بد ینوع س رکدر مورد امامت ابوب
ش از ھمه یب س رکه ابوبکاند  ردهکن اجماع یسنت بر ا خالفت است. اھل ی ستهیشا

ده یپوش یسکبر  یو ی نهیشیلت و پیه فضکبود؛ چرا ص خدا رسول ینیسزاوار جانش
مقدم قرار داد و ش، او را بر تمام صحابه یات خویدر دوران ح ص رمکست و رسول این

افتند و بر یه را درین قضیا نهِ ک س و از جمله حسن ش امام جماعت نمود. صحابه
مخالفت  س رکاز آنان، با خالفت ابوب یکچ یردند و ھکاجماع  س رکخالفت ابوب

، به یو ضاللت یبر گمراھ ش ان ندارد صحابهکه امکن است یما، ا ی دهید. عقینورز
 یردند و ھمواره از وکعت یب س رکصحابه با ابوب ی ھمه اجماع و اتفاق نظر برسند.
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مخالفت  س رکاز آنان در مورد خالفت ابوب یکچ یداشتند و ھ یشنو اطاعت و حرف
د پاسخ یسع» عت شد؟یب س رکبا ابوب چه زمانی«ال شد: ؤد سید بن زیاز سع .١ردکن

نداشتند، ه صحابه دوست کوفات نمودند؛ چرا ص خدا ه رسولک یھمان روز«داد: 
 .٢»شنده در جماعت نباکنند ک یسپر یآن روز را در حال ی مانده

و . ٥ینیجو ی، ابوالمعال.٤ی، ابوالحسن اشعر.٣یب بغدادیل: خطیاز علما از قب یبرخ
ن باره یاھل سنت و جماعت را در ا ینیر سرآمدان دیاجماع صحابه و سا .٦یر باقالنکابوب

خالفت بوده  ی ستهیسزاوار و شا یسکش از ھر یب س قیر صدکه ابوبکاند  ردهکنقل 
 .٧است

، بر یه خالفت اسالمکافت یرا شناخت و در یخالفت اسالم یھا هیان و پاکار س حسن
ل خالفت، واجب کیه تشکن اجماع دارند یباشد و مسلمانان بر ا یعت میاساس شورا و ب

اجرا گردد  ین شرعیشود، حدود و قوان یدگیفه به امور مسلمانان رسین خلییاست تا با تع
 یار بندد؛ براکب یگسترش دعوت اسالم یومت و مردم را براکح یھا یفه، توانمندیو خل
، یند و با عدالت و دادگسترکن ین و امت، جھاد را بپا دارد؛ حقوق مردم را تأمیت دیحما

 .٨برآورده سازد یآحاد جامعه را به خوب یضرور یازھایند و نکن ک شهیداد و ستم را ریب
عت یب س رکساعده با ابوب یبن ی فهیبه ھر حال بزرگان و سرآمدان صحابه در سق

سان تمام امت، به طور  نینمودند و بد یفه معرفیردند و روز بعد او را به عنوان خلک
 .٩ردندکعت یب س رکبا ابوب یعموم

و قواعد  یاز مباد یا ساعده گذشت، مجموعه یبن ی فهیاز آنچه در سق س حسن
 رد:کاشاره  ذیل مواردبه توان  یه مکرا آموخت  ینیومت دکح
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 رد.یگ یق انتخاب صورت میاردار از طرکفه و ین خلییتع -۱
ت یومت، مشروعکه به حکانتخاب است  یھا وهیھا و ش هیاز پا یکیعت، یب -۲

 بخشد. یم
ش یامور، ب ی تش در ادارهیفاکانت و یه دکد یفه برگزیرا به عنوان خل یسکد یبا -۳

 یھا فه، بر اساس ارزشینش خلیت در گزیصالح ی گران باشد؛ لذا سنجهیاز د
 باشد. یم یو اخالق ی، فردیاسالم

فه را یانتخاب خل ید مبنایگر نبایباشد. به عبارت د ید موروثیخالفت، نبا -۴
 قرار داد. یا لهیا قبی یوراثت نسب

بر  یان آمد، مبتنیبه مش یساعده در مورد شرافت قر یبن ی فهیچه در سق آن -۵
فه ھر یشد و اصًال در انتخاب خل ید به آن توجه میه باکبود  یلیو دال ینگر واقع

نداشته باشد، معتبر است و مورد  یه با اصول اسالم تعارضک یا شرافت و مسأله
 رد.یگ یتوجه قرار م

و  ینکفه، بدور از ھرج و مرج، دروغ، عھدشیم بر گفتمان سقکحا یفضا -۶
توان آن را  یه مکدر خود داشت  یتیبود و چنان سالمت و امن یگر سهیدس
ه نصوص کدانست؛ چرا یند گردن نھادن صحابه در برابر نصوص شرعیفرا

 .١م شده بودکفه حایره بر گفتمان سقک، به عنوان اصول مذایشرع
فرا گرفت؛ از  یخوب را به ش نیراشد یو خلفا ینبو یرھنمودھا س یحسن بن عل

ھمواره ه کرد کمطرح  یو ین شرط را برایا س هیخالفت به معاو یھنگام واگذارنرو یا
ه کگردد  می سان واضح نیبند باشد. بدیپا ش نیراشد یتاب و سنت و روش خلفاکبه 

داشته  س قیر صدکاز چند و چون خالفت در دوران ابوب یقیعلم و دانش دق س حسن
 ی خالفت را بر عھده گرفت، خطبهت یه مسؤولکپس از آن س قیر صدکاست. ابوب

 یھا ن خطبهیتر از باارزش یوتاه بود، ولکه ھرچند مختصر و کراد نمود یا یوھمندکش
و  یگستر ان اصول عدالتیدر آن، به ب س قیر صدکه ابوبکد؛ چرایآ یبه شمار م یاسالم

اطاعت ه کند ک ید مکین تأیپردازد و بر ا یومت و مردم مکان حیدر تعامل م یمھرورز
ه او، فرمانبردار خدا و رسول باشد. کن است یاردار مسلمانان، منوط به اکامر و   یاز ول
ان یامت ب ین خطبه به صراحت، نقش جھاد را در سرافرازیدر ا س قیر صدکابوب
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و  یفساد، فروپاش ی هیه ماکدارد  یبرحذر م یارکد و از فحشا و بدیفرما یم
 .١باشد یجامعه م یختگیگس ازھم

و اتفاقات پس از وفات  س قیر صدکابوب ی، از خالل سخنرانس یحسن بن عل
ومت در آغاز دوران خالفت راشده کساختار ح یھا ن شاخصیبه مھمتر ص خدا رسول

 رد:کل اشاره یتوان به موارد ذ یه از آن جمله مکبرد  یپ

 س قیر صدکومت ابوبکدر ح یگذار ، مصادر قانونیم و سنت نبویرکقرآن  -١
ه ک یتا زمان«ن گفت: یراد فرمود، چنیه اک یا از خطبه یدر بخش س قیر صدکابوب

 د و ھرگاه از اطاعت خدا و رسول سرینکردم، از من اطاعت کاز خدا و رسول اطاعت 
 ».دیینما ید از من فرمانبرداریتافتم، پس نبا

 یومت اسالمکمردم در ح یم، حق شھروندکبر حا ینظارت ھمگان -٢
و درست عمل  یکاگر ن«ن فرمود: یاش به مردم چن در خطابه س قیر صدکابوب

 ».دینکردم نادرست بود، مرا اصالح کد و اگر عملیرسان یاریردم، مرا ک

 مردم درمیان یعدالت و برابر -٣
ف (و یان شما ضعیه درمک یسک«ن فرمود: یدر جمع مردم چن س قیر صدکابوب

خواھد بود تا به خواست خدا حقش را به او بازگردانم و  یباخته) است، نزد من قو حق
ف خواھد بود یگران خورده) نزد من ضعیاست (و حق د یان شما قویه درمکس کھر 

 ».تا به خواست خدا حق را از او بستانم (و به صاحب حق بازپس دھم)

 ومت و مردمک، اساس تعامل حیصداقت و راست -٤
مال امانت ک، یصدق و راست«ه: کرد کح یش تصریدر سخنران س قیر صدکابوب

 ».انتیمال خکاست؛ و دروغ، 
 ن بود.یراشد یومت و مردم، در دوران خلفاک، اساس تعامل حیصداقت و راست

 یت خالفت اسالمیجھاد در راه خدا، اولو -٥
ن روز خالفتش یخود در نخست یخیتار یاز سخنران یدر بخش س قیر صدکابوب

متعال،  یه خداکردند، مگر آنکن کجھاد در راه خدا را تر، یچ قومیھ«ن فرمود: یچن
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ن یادیاش را در م مجاھدانه یخلق و خو س رکابوب .١»شاندک یآنان را به خفت و خوار
 ی قت فرمودهیفراگرفته و حق ص خدا م از رسولیمان، به طور مستقیفر و اکنبرد 

بالعينة وأخذتم أذناب إذا تبايعتم «است:   ه فرمودهکافته بود یرا در ص خدا رسول
 ترجعوا إىل تر�تم اجلهاَد سلّط ا�ُّ علي�م ذالًّ الي�عه حىّت ابلقر ورضيتم بالزرِع و

و به  .٣دیرید و ُدم گاوھا را بگینه را انجام دھیع یھرگاه داد و ستد ربو«: یعنی .٢»دين�م
 یخداوند، بر شما خوارد، ینکد و جھاد در راه خدا را رھا یگرد یشت وزراعت خرسند و راضک

 .»دینتان بازگردیه به دکدارد تا آن یه آن را از شما برنمکند ک یمسلط م یو خفت

 یگر خالفت اسالمیت دی، اولویمبارزه با مفاسد اجتماع -٦
 یدر جامعه، عذاب یبار و بند یامد گسترش فساد و بیه پکنیان ایبا ب س رکابوب
ه کرد ک یادآوریرا  ص رمکرسول ا ی متعال است، فرموده یخدا یاز سو یعموم

األوجاُع وا بها إّال فشا فيهم الطاعوُن وتظهر الفاحشُة يف قوٍم حيّت يعلن لم«است:   فرموده
ين مضوا...  اليت لم

ّ
 یدر قوم یارکھرگز فحشا و بد«: یعنی .٤»ت�ن مضت يف أسالفهم اذل

ه کابد ی یوع میانشان شیم در ییھا یماریطاعون و به ک شود مگر آن یان نمینما یبه طور علن

 .»...در گذشتگانشان نبوده و سابقه نداشته است
ن روز یه در نخستک س قیر صدکابوب یبود بر سخنران یم، شرحیردک یآنچه بررس

حدود  س رکن نمود. ابوبییم و تبیومتش را ترسکح یھا استیرد و سکراد یخالفتش ا
ت و مردم یمکحا ی زان رابطهین مییح داد و به تبیم را توضکحا یھا تیمسؤول

 یارھاکومت و ساز و کل حکیان تشکن اریتر مھم س رکابوب یپرداخت. در سخنران
 ان شده است.یدر جامعه ب یساز فرھنگ ی، برایاساس
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 رکطالب با ابوب یبن اب یعت علیب
روز پس  ب طالب یبن اب یر بن عوام و علیه زبکن است یح، دال بر ایات صحیروا

در  س ردند. حسنکعت یب س رکشنبه با ابوب در روز سه یعنی ص خدا از وفات رسول
ن سان به ارادت و یده و بدید س رکنار ابوبکمختلف، پدرش را در  یھا تیموقع

جدا  س رکگاه از ابوب چینه تنھا ھ س یبرده بود. عل یه پینسبت به خل یو یرخواھیخ
ر امور یبود و با او در تدب س رکھمواره مشاور ابوبه کبل ،دینبر ینشد و از جماعت و

 رد.ک یت مکمسلمانان مشار
ن را انال مسلمیبود و مسا یمشاور و رازدار و س رکدر خالفت ابوب س یعل !یآر

داد.  یح میترج یگریز دیرد و آنچه را به مصلحت مسلمانان بود، بر ھر چک یم یابیارز
انت از یو ص س رکنسبت به ابوب س یعل یرخواھیل ارادت و خین دالیتر از مھم یکی

م گرفت شخصًا به یتصم س رکابوب یه وقتکن است یامت، ا یپارچگیکخالفت و حفظ 
 س رکرد، ابوبین بر عھده بگار اسالم را در جنگ با مرتدکلش یبرود و فرماندھ .١القصه یذ

ه به ک یبیھرگونه آساد بود و با ین راه زیا یه خطرھاکار بازداشت؛ چراکن یرا از ا
از  ب عمر ت ابنیماجرا بنا به روا .٢افتاد یخطر م به یان اسالمکید، یرس یم س رکابوب

 س یالقصه نھاد و بر اسبش سوار شد، عل یرو به ذ س رکه ابوبک ین قرار است: زمانیا
جا کچ معلوم است یخدا! ھ رسول ی فهیخل یا«را گرفت و فرمود:  س رکافسار اسب ابوب

روز احد فرمود:  ص خدا ه رسولکم یگو یرا به تو م یزیھمان چ کنی؟ ایرو یم
نه یبت از دست دادنت منشان و به مدین و ما را در غم و مصکرت را در غالف یشمش

 یاسالم نظام و سامان یم، ھرگز برایه به خدا سوگند اگر تو را از دست بدھکبازگرد 
 .٣نه بازگشتیبه مد س یشنھاد علیبه پ س رکن ابوبین چنیو ا». نخواھد ماند

نبود و بر  یراض س رکاز دل، به خالفت ابوب س یه اگر علکسؤال است  یجا کنیا
ن یچن س رکتن داده بود، پس چرا به ابوب یعت با ویخود به ب یل درونیخالف م

د یرا از دست داد تا شا یین فرصت طالید و اینه بازگردانیگفت و او را به مد یسخنان
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 یا حتیشد؟!  یخالفت خودش مناسب م یافتاد و فضا برا یم یاتفاق س رکابوب یبرا
شه از او یھم یخواست برا  یداشت و م یلکمش س رکبا ابوب س ین اگر علیفراتر از ا

را  یسکنند، ک یسه میبر ضد ھم دس یاسیبان سیه رقکتوانست آنگونه  یراحت شود، م
ھا بود  ن حرفیتر از ا بزرگ س ی. اما قطعًا عل... درآورد و یرا از پا س رکبد تا ابوبیبفر

 .١نداشت س رکبا ابوب یلکچ مشیھ ،نیو عالوه بر ا
اد داشت؛ یاز پدرش را در مورد جھاد با مرتدان به  س رکابوب ینظرخواھ س حسن

 یا«پاسخ داد:  س ین نظر خواست. علادر مورد جھاد با مرتد س یاز عل س رکابوب
، یریات نگکز ص خدا چون رسول و از آنھا ھم یبه حال خود بگذار ر! اگر آنان راکابوب

مگر من « گفت:  س رکابوب». یا ردهکعمل  ص بر خالف سنت و روش آن حضرت
 ص خدا ات) به رسولکه (به عنوان زکرا  یسمانیه به خدا قسم اگر رکنگفتم 

 .؟»جنگم یدادند، از من بازدارند، به خاطر آن، با آنھا م یم
ده یشن ب ر و عمرکابوبف ی، تعرپدرشزبان بارھا از  س ه حسنکست ین کیش

ر و عمر برتر نداند کس، مرا از ابوبکچیھ«فرموده است:  س یه علکنیبود؛ از آن جمله ا
ش یھا از گفته یکیدر  س ین علیھمچن .٢»نمک یو گرنه حد تھمت را بر او اجرا م

ن فرد یا شما را از بھتریآ«گفته است: ن امت دانسته و ین افراد ایر و عمر را برترکابوب
ن یبھتر«صراحتًا فرموده است:  س یعل .٣»نم؟کر و عمر باخبر نکن امت پس از ابوبیا

ق یت، به ھشتاد طرین روایا». ر و عمر ھستندک، ابوبص امبرین امت پس از پیافراد ا
 .٤نقل شده است. س یاز عل

آمد،  یان میبه م س رکاز ابوب یادی س ید: ھرگاه، نزد علیگو یم یبن زفر عبس ۀصل
در ه جانم ک یشگام بود. قسم به ذاتیشه پیه ھمکد ینک یاد می یسکاز «گفت:  یم

 ».گرفت یم یشیاز شما پ س رکھا ابوب یکیدست اوست، در تمام ن
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بست و در دوران  یار مکفه بیدستورات خل یاجرا یتمام تالشش را برا س یعل
ل عرب، یاز قبا ین داشت. برخاناامور مسلم ی در اداره یاساس ینقش س قیر صدکابوب
رد. اما یات نگکه از آنھا زکنند کرا قانع  س رکنه فرستادند تا ابوبیرا به مد یندگانینما
م اسالم بود، عقب ننشست. که ھمان حکاز موضعش  یا ذره س قیر صدکابوب
از آنان  یمتیه به ھر قکآن دارد  ی عزم و اراده س رکدند ابوبیه دکل یندگان قباینما

ل، یندگان قبایل خود رفتند. البته نمایان قبایردند و به مک کنه را تریرد، مدیات بگکز
ن یه بھترکردند کن خاطر گمان یدند و به ھمیتعداد د مکو  کنه اندیمسلمانان را در مد

نند و کسره  یکامش را کار اسالم و احکنه، یجانبه به مد ھمه یا فرصت است تا با حمله
و  ینگر با واقع س قیر صدکخالص شوند. ابوب ین اسالمیبه گمان خود از بار قوان

 یبا حمالت احتمال ییارویرو ینھد، برا یسرپوش زمانآن  یه بر وضع بحرانکآن یب
نه گماشت تا یمد یورود یھا در راه یو پاسبان یزن را به گشت یا نه، عدهیمرتدان به مد
 یھا و دسته یحفاظت یبر گاردھا یرانینند و امکبله مقا یاحتمال ی با ھر حمله

دالله، یر بن عوام، طلحه بن عبیطالب، زب یبن اب یه عبارتند از: علکگماشت  یزن گشت
 .١ش وقاص، عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن مسعود یسعد بن اب
تر  انیگر، از آنجا نمایصحابه و از جمله خلفا با ھمد ی تنگاتنگ و دوستانه ی رابطه

، ص خدا رسول ی ت و پدر دو نوهیاھل ب ید و آقای، به عنوان سس یه علکشود  یم
 یایه دوستان و برادران، ھداکطور  رفت؛ ھمانیپذ یخلفا را م یھا شکشیا و پیھدا
رشده در جنگ یزان اسینکاز  یکی، س قیر صدکنند؛ چنانچه ابوبک یگر را قبول میدیک
فه را یش خلکشین پیز این س ید و علیبخش س یعلالتمر به نام صھباء را به  نیع

در جنگ  .٢ه شدیعمر و رق یھا صاحب دو فرزند به نام س یرفت. صھباء، از علیپذ
، خوله را س قیر صدکآمد؛ ابوب س به اسارت مجاھدان دریمامه، خوله دختر جعفر بن قی

پس از  ین فرزند علیه بھتریآن، تولد محمد بن حنف ی جهید و نتیبخش س یعلبه 
ه مرتد شدند و کفه بود یحن یبن ی لهیران قبیبود. خوله، از اس س نیحسن و حس
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افته است. یله نسبت ین قبیمادرش شناخته شده و به ا ی لهیه، با نام قبیمحمد بن حنف
 .١گفتند یه می، محمد بن حنفیرو به محمد بن عل نیاز ا

به اجماع صحابه تحقق  س قیر صدکخالفت ابوب«د: یگو یم / ینیجو کعبدالمل
ر داخل شدند. کعت ابوبیچون پدرشان، بالفاصله در ب ز ھمین س یافت و فرزندان علی

ار بست در کب ص امبریپ ی فهیو اطاعت از خل یشنو تمام تالشش را در حرف س یعل
جھاد با  یرد و براکعت یب س رکبا ابوب یار عمومظدگان مردم و در انیحضور د

نه ین زمیدر ا یادیات زیروا .٢»دیدان نبرد گردیشده بودند، عازم مه مرتد کفه یحن یبن
 س قیر صدکم را از ابوبیو خمس غنا یمال یایھدا س و فرزندانش یه علکنقل شده 

ت در نسلش ین مسؤولیم بود و ایم غنای، مسؤول تقسس یردند و شخِص علک یقبول م
و آنگاه  ین بن علیگذاشته شد و سپس حس یحسن بن عل ی افت و بعدھا بر عھدهیادامه 

 .٣مت شدندیم اموال غنیو تقس یل نگھدارومسؤ س د بن حسنیحسن بن حسن و بعد، ز
رد و ھمواره در مسجد کدر نماز جماعت امتناع ن س رکھرگز از اقتدا به ابوب س یعل

 سان وحدت و نیگزارد و بد ینماز م ص خدا رسول ی  فهیشد و پشت سر خل یحاضر م
، شاھد س حسن .٤گشت یان میعموم مسلمانان نما یبرا س رکبا ابوب یو یدلیک

 یسبب یشاوندیخو ن، یبود. عالوه بر ا س رکو تنگاتنگ پدرش با ابوب یکن ی رابطه
دند. یر نامکاز فرزندانشان را ابوب یت، برخیجاد شد و اھل بیت ایفه و اھل بیان خلیم

ت، آنچنان یبا اھل ب س قیر صدکابوب ی رابطهه کگردد  ین روشن و واضح میبنابرا
باشد و ھم  یم س رکابوب ی بندهیه ھم زکبوده  یزیآم دوستانه و احترام ی رابطه

 ی هیپا دوطرفه بوده و بر ب رکو ابوب یعل ی دوستانه ی ت. رابطهیاھل ب ی ستهیشا
 یاز رو یھرچند برخ .٥ده استیر نامکاز فرزندانش را ابوب یکی س یعل ،ین دوستیھم
نشان دھند و در  یرعادیره و غیت را تیر و اھل بکاند تا روابط ابوب دهیوشک، ینه و دشمنکی
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 ب قیر صدکدختر ابوب هقیصد ی شهیند. عایسر ھم نما یدروغ یھا نه داستانین زمیا
داشت؛  ص خدا نزد رسول یا ژهیگاه ویبود و حرمت و جا س ھمسر پدربزرگ حسن

، لشه ین عایسوزند. ھمچن یاو م ی نهکیشه، در آتش یعاگرچه مخالفان و دشمنان 
دامن بوده است. ناگفته کو پا کقرآن، پا یدشمنانش به گواھ یبر خالف ادعا و افترا

پس از  س ی، زن برادر علیعنیطالب  یس، ھمسر جعفر بن ابیه اسماء بنت عمکنماند 
ر کب یتولد محمد بن اب ن ازدواج،یا ی درآمد. ثمره س رکبه ازدواج ابوب س وفات جعفر

دار  س رکه ابوبکد. پس از آنین گردییعتمصر  یبه عنوان وال س یعل یه از سوکبود 
از او صاحب و ازدواج نمود  ل سیبا اسماء بنت عم س یرا وداع گفت، عل یفان

، س قیر صدکپس از وفات ابوب س یمرتض ین علیعالوه بر ا .١شد ییحیبه نام  یفرزند
 یر را بر عھده گرفت و او را ھمانند فرزندش سرپرستکب یمحمد بن اب یسرپرست

ر کاز فرزندانشان را ابوب یت، نام برخیه اھل بکبود  ین دوستیھم ی هیبرپا .٢...ردک
آنھا وجود داشته است؛ قابل  درمیانه کاست  یو محبت یانگر دوستی، بنینھادند و ا

د؛ یر نامکاز فرزندانش را ابوب یکی س یعل ،ین دوستیھم ی هیپا بره کاست  یادآوری
ن شده انازمامدار امور مسلم یوفات نموده و عل س قیر صدکه ابوبک یآن ھم در زمان

اول، نام  ی فهیمحبت به خل یاز رو س یه علکن است یا از ریا غین آیبود. بنابرا
فرزندشان را ھاشم، نام  یاز بن یکچ یھ س یش از علیر نھاده است؟ پکفرزندش را ابوب

افت و حسن و یادامه  س ین امر ھمچنان در فرزندان علیر نگذاشته بودند. اکابوب
، نام پسرشان را س قیر صدکمحبت به ابوب یت از پدر و از رویز به تبعین ب نیحس
ن یبد یو مسعود یعقوبی یھا عه به نامینگار مشھور ش خیر نھادند؛ چنانچه دو تارکابوب

گر، یدیکبا  ب یر و علکز ابوبیآم و محبت  دوستانه ی رابطه .٣دان ح نمودهیته تصرکن
ھمواره احترام  س ه حسنکنھاد و باعث شد  س بر قلب و روان حسن ییر بسزایتأث

 ببرد. یدر اسالم پ یو یگاه واالیرا پاس بدارد و به منزلت و جا س رکابوب
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 س ر اسامهکل لشیبر گس س قیر صدکد ابوبکیتأ
 س ر اسامهکل لشیگس س قیر صدکع در زمان خالفت ابوبیوقان یتر از مھم یکی

 س ت حسنیشخص یریگ لکدر ش یاساس یه نقشکبود  ص خدا پس از وفات رسول
از  یط خاص آن زمان، با مخالفت برخیخاطر شرا ر، بهکن لشیه اعزام اکنھاد. چرا

ر که لشکردند کشنھاد یپ س قیر صدکبه ابوب ش از صحابه یھمراه بود. برخ ش صحابه
 یشنھادین پیه چنکنه بماند. آن دسته از صحابه یاعزام نشود و در مد س اسامه

 س ر اسامهکاز مسلمانان در لش یادیتعداد ز«گفتند:  س قیر صدکردند، به ابوبک
ن درست یاند؛ بنابرا ردهکمان یپ ضھا نق ، عربینیب یه خودت مکھستند؛ آنگونه 

، عمر س اسامه .١»ینکنده کت پراَر را از دور و بَ ن گروه بزرگ از مسلمانان یه اکست ین
بازگشت  یفرستاد تا از او برا س رکر در جرف نزد ابوبکرا از اردوگاه لش س بن خطاب

شتر یب«ه: کرا برساند  س ام اسامهیشان پیرد و به اینه اجازه بگیان به مدیرکلش
فه، یان به خلکمشره کم آن دارم یب ،مسلمانان و بزرگانشان ھمراه من ھستند و من

ن یضمن مخالفت با ا س رکاما ابوب .٢»ور شوند و مسلمانان حمله ص خدا حرم رسول
ر ک، اعزام شود؛ ابوبینونکط ید با وجود اوضاع و شرایر باکه لشکرد کد کیشنھاد، تأیپ

ند و از کت کحر س ر اسامهکه ھرچه زودتر لشکرد ک ید مکیسو تأ یکاز  س قیصد
شنھادشان را یه پکنند کرا قانع  س رکردند تا ابوبک یم یسع ش گر صحابهید یسو
موضوع گردآورد.  یبررس یرا برا س ن و انصاراعموم مھاجر س قیر صدکرد. ابوبیبپذ

شد؛ عمر بن  یبررس س ر اسامهکو صحابه موضوع اعزام لش س رکدر نشست ابوب
 س ر اسامهکه لشکند ک یفه را راضیرد تا خلک یادی، تالش زگردھماییدر آن  س خطاب

ه مبادا کن بود یاز ا س ند؛ ھراس عمرکل نیآن وقت، گس یط بحرانیرا به خاطر شرا
رند. یقرار بگ کنه، مورد تھاجم اعراب مرتد و مشریو مد ص خدا فه، حرم رسولیخل

ه کپس از آن بود  س ن و انصاریمھاجر ییگردھما یبرا س قیر صدکفراخوان ابوب
امد اعزام یردند و پک یم یپافشار س ر اسامهکل لشیاز صحابه بر عدم گس یاریبس
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صحابه  یشنھادھایبه پ س رکابوب .١پنداشتند ینه میمد یبرا یر را خطر بزرگکلش
ان یب س ر اسامهکدگاه خود را در مورد لشیگوش سپرد و به آنان فرصت داد تا د

ن یدر مسجد فراخواند. او در ا یگرید یمردم را به اجتماع عموم س رکابوب .٢نندک
ه او فرمان کنند کرون یر را از سرشان بکن فیخواست تا ا ش از صحابه ییگردھما

رده بود، لغو کد کیتأ س ر اسامهکتر لش عیل ھرچه سریه به گسکرا  ص خدا رسول
ه با کبود  یبه حد ص خدا فرمان رسول یبر اجرا س رکد ابوبکیرد. تأکخواھد 

ند، ک یرا اعزام م س ر اسامهکه او لشکگفت  ش ته را به صحابهکن نیصراحت تمام، ا
با عزم  س رکابوب .٣نجامدیاعراب مرتد ب ینه از سویر به اشغال مدکه اعزام لشکھرچند 
ه که جانم در دست اوست، اگر بدانم ک یسوگند به ذات«ن فرمود: ین چنیآھن یا و اراده

 ر اسامهکدرند، باز ھم لش یھا، مرا م گرگھا و  ماند و سگ ینه نمیجز من در مد یسک
 .٤»نمک یل میاست، گس  فرمان داده ص خدا ه رسولکرا آنگونه  س

ه شخص کفرستادند تا از او بخواھد  س رکرا نزد ابوب س عمر بن خطاب س انصار
 س انصار«گفت:  س قیر صدکبه ابوب س ر بگمارد. عمرکلش یرا به فرماندھ یتر مسن

ه ک س رکابوب». ینکشان یا ی را فرمانده یتر ه مرد سالخوردهکن ھستند یخواھان ا
ت یمادرت به عزا«را گرفت و فرمود:  س ش عمرینشسته بود، از جا برجست و رتر شیپ

و تو از من   ردهکر منصوب کلش یرا به فرماندھ س ، اسامهص خدا ند؛ رسولیبنش
 .»نم؟!که او را عزل ک یخواھ یم

اده راه یپ س قیر صدکند. ابوبکان رفت تا آنان را بدرقه یرکنزد لش س قیر صدکابوب
با خود  س را عبدالرحمن بن عوف س رکابوب یسوار بود. سوار س رفت و اسامه یم
ا من ید و ید سوار شویا شما بایرسول خدا!  ی فهیخل یا«گفت:  س د. اسامهیشک یم
شوم.  یو نه من سوار م یشو یاده مید پینه تو با«فرمود:  س قیر صدکابوب». شوم یاده میپ

  ان بدرقهیدر پا س قیر صدکابوب» نم؟کم را در راه خدا غبارآلود یه پاھاکشود  یمگر چه م
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امور)  ی بماند و مرا (در اداره س اجاز بده تا عمر یدان یاگر صالح م«فرمود:  س به اسامه
ان یرکرو به لش س رکابوب .١رفتیرا پذ س رکز درخواست ابوبین س اسامه .»ندک یاری

ه: کد ینم و از من به خاطر بسپارکحت ید تا شما را ده نصیستیبا«نمود و فرمود: 
 یا شتهکچ ید. ھینکب نیر و فرکد. مییننما یانداز مت دستید. در مال غنینکانت نیخ

را جز  ید. گوسفند و گاو و شترینکرا قطع ن یدار وهیچ درخت مید. ھینکرا ُمثله ن
ھا عزلت و گوشه  ه در صومعهکافتد  یم یسانکد. گذرتان، به یشکخوردن ن یبرا

تان یه براکد یگذر یم یسانکد. بر یارشان نداشته باشکبه آنھا و  یارکاند؛  گرفته
ن با ید. ھمچنید، نام خدا را بر زبان آوریآورند؛ ھر چه از آن خورد یگوناگون م یغذاھا
و اطراف آن را مانند   دهیرا تراش شانییه وسط سرھاکرد کد یبرخورد خواھ یافراد

 س رکابوب .٢»دینکت کد. با نام خدا حریر بزنیاند؛ آنان را با شمش گذاشته یعمامه باق
ن یند و به او چنکرا اجرا  ص خدا رسول یھا رد اوامر و فرمانکت یوص س به اسامه
اند، انجام بده؛ از قضاعه شروع  به تو دستور داده ص خدا ه رسولکآنچه را «فرمود: 

 .٤»...نکن یوتاھک ص خدا از اوامر رسول یکچ یبرو. نسبت به ھ .٣ن و سپس به آبلک
ل قضاعه و آبل یبه قبا ص خدا رد و مطابق فرمان رسولکت کرش حرکبا لش س اسامه

چھل روز  س اسامهر کرفت و برگشت لش .٥گرفت یادیم زیران و غنایرد. او اسکحمله 
 .٦دیشکطول 

امد مھم را به دنبال داشت ین پیومت ھرقل، اکبه قلمرو ح س ر اسامهکل لشیگس
ه سرورشان مرده، باز ھم ک یگر چه ھستند؟! با وجودید ھا نیا«ان گفتند: یه رومک

 س ر اسامهکز از اعزام لشیاعراب ن» نند!ک ین ما حمله میاند و به سرزم پارچهیک
ر را کن لشیرو نداشتند، ای، توان و نھا نیاگر ا«شدند و گفتند: زده  شگفت
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ن یدر دل اعراب افتاد، ا س ر اسامهکل لشیه از گسک یا امد دلھرهیپ .١»فرستادند ینم
 .٢خود بر ضد مسلمانان منصرف شدند یھا میاز اھداف و تصم یاریه از بسکبود 

نسبت  ص خدا و آن را به رسول  را ساخته و پرداخته یاساس یث بی، حدیبرخ
ه از کرا  یسانک ص خدا ه رسولکاند  ردهکرا سر ھم  ین دروغیاند. آنان، چن داده

ت ین روایه اکداست یرده است. ناگفته پکسر بتابند، لعنت  س ر اسامهکحضور در لش
ف اول یرا در رد ب ر و عمرکه ابوبکاند  را از آن جھت ساخته و پرداخته

 .... شدگان قرار دھند نینفر
آموختند؛ از  یادیات زکن س ر اسامهکل لشیر جوانان آن دوره، از گسیحسن و سا

 جمله:
، مؤمنان را از انجام یط سخت و بحرانیاوضاع و بروز شرا یدگرگون الف)

دھد  ین درس بزرگ را به امت میا س قیر صدکدارد. ابوب یباز نم ینید یھا تیمسؤول
د یناام یند و از لطف و رحمت الھیشه نمایپ ییباکیھا، صبر و ش یب و سختیمصاه در ک

 ه:کچرا .نباشند

ِ ٱ رَۡ�ََت  إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ّمِنَ  قَرِ�بٞ  �َّ  ]۵۶[األعراف:  ﴾ُمۡحِسنِ�َ ل

 .٣»است یکاران نزدکویکبه ن ،پروردگار رحمت«
ته کن نیا ص خدا پس از وفات رسول یط سخت و بحرانیدر شرا س رکرد ابوبکعمل

د باشند، باز یھا ھرچند بزرگ و شد یب و سختیه مصاکند ک یم یادآوریرا به مسلمان 
 .٤»ھست یشیش و گشای، آسایبا ھر سخت«ه: کاست  ین سنت و قانون الھیھم ا

ليس ذلك ألحٍد مؤمِن إّن أمرَه لكه خ� وـعجبًا ألمر ال« :ستا  فرموده ص خدا رسول
 .٥»�ن أصابته الرضاء صرب فاكن خً�ا هلرساء شكر فاكن خً�ا هل وأصابته إّال للمؤمِن، إن 

ت را ین وضعیر اوست و ایه تمام امورش، به خکز است؛ چرایانگ شأن مؤمن، شگفت«: یعنی
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ن، به نفع او یگزار است و ا ، سپاسیجز مؤمن ندارد. مؤمن، ھنگام سرور و شادمان یسک

 .»ر اوستیز به خین نیه اکورزد  یم ییبایکھم به او برسد، ش یبتیباشد؛ اگر مص یم
ب و یه مصاکن است یا س قیر صدکتوسط ابوب س ر اسامهکگر اعزام لشید ی آموزه

ن را از انجام امور یمان و مؤمنان راستید باشند، اھل ایھا ھرچند بزرگ و شد یسخت
ف و یرا از انجام وظا س قیر صدکابوب ص خدا دارند. رحلت رسول یبازنم ینید

در  س رکه ابوبکن نشد ی، مانع از ایبه آن بزرگ یبتیبازنداشت؛ مص ینید یھا تیمسؤول
 ص خدا از رسول س رکه ابوبکند. چراکرا اعزام ن س ر اسامهکط سخت، لشیآن شرا

مقدم است و  یزیبر آن، بر ھر چ یو غمخوارگ ینیه پرداختن به امور دکاد گرفته بود ی
مقدم  یزیرا بر ھر چ ینیاتش، امور دیتمام دوران حدر  س رکز ابوبین سبب نیبه ھم

ش اجرا ین درس ارزشمند را آموخت و آن را در زندگی، اس یحسن بن عل .١داشت یم
 نمود.

در ھر  ص خدا  از رسول یرویست و پیم به افراد نی، قایتداوم دعوت اسالم ب)
ه کدھد  ینشان م س ر اسامهکل لشیگس یماجرا به یواجب است. بازنگاھ یطیشرا
با گفتار و  س قیر صدکگردد. ابوب ینم ییستایگاه دچار توقف و ا چیت دعوت، ھکحر

ست و به یم به افراد نی، قایه دعوت اسالمکقت را روشن ساخت ین حقیردارش، اک
ـ تداوم  ص رمکخدا ـ رسول ا ی ن بندهیت اسالم، با وفات بھترکز حرین خاطر نیھم

رد. کثابت  س ر اسامهکبا اعزام لش س قیر صدکبوبه اکاست  یزین، ھمان چیافت. ای
به  س ان اسامهیرکفرمان داد تا لش ص خدا ن روز درگذشت رسولیدر سوم س رکابوب

ش از یپ س قیر صدکنند. ابوبکت کتر حر عیاردوگاه خود در جرف بروند و ھر چه سر
تالشش را ه تمام کرده بود کد کین تأیاش بر ا ن خطبهین فرمان، در نخستیصدور ا

 س قیر صدکه ابوبکآمده است  یتیدر روا .٢ار خواھد گرفتکخدمت به اسالم ب یبرا
نتان ید؛ به دینکشه یپ یالھ یمردم! تقوا یا«ن فرمود: یچن یاز آن سخنران یدر بخش

لمه و کن خداوند، پابرجاست و ید. ھمانا دینکل کد و بر پروردگارتان تویبند باشیپا
نش را یرساند و د یم یارینش را یمتعال، ناصران د یامل. خداکواال و  یعت الھیشر

ه خلق خدا از ھر کم یھراس ین نمیبخشد. به خدا سوگند ما از ا یم یعزت و سرافراز
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مؤمنان  یرھای(شمشیالھ یرھایه شمشکجنگ با ما جمع شوند؛ چرا یسو برا
ه کطور  ه ھمانکم؛ بلیگذار ین نمیرون است و ما، ھرگز آن را به زمیمجاھد)، از غالف ب

د. یم جنگین خدا خواھیز با مخالفان دین نیم، پس از ایردکجھاد  ص امبریھمراه پ
 .١»رده استکند، به خود ستم ک یشکس، سر بتابد و سرکپس ھر 

آموخت،  س ر اسامهکاز اعزام لش س یه حسن بن علک یگرید ی آموزنده ی تهکن
باشند.  ص خدا رو و فرمانبردار رسولیپد یط بایه مسلمانان در تمام شراکن بود یا

ط یاستوار در شرا م وکه او، محکنشان داد. چرا یته را به خوبکن نیا س قیر صدکابوب
امًال کرا  ص ماند و اوامر آن حضرت ص خدا بند دستورات رسولی، پایسخت و بحران

ه کاگر بدانم «ه: کو ماندگارش را فرمود  یخیتار ی آن گفته س قیر صدکرد. ابوبکاجرا 
 س ر اسامهکدرند، باز ھم لش یھا مرا م ھا و گرگ ماند و سگ ینه نمیجز من در مد یسک

 .٢»نمک یاند، اعزام م فرمان داده ص خدا ه رسولکگونه  را آن
 ه:که بود ین آیا یشرح عمل س قیر صدکموضع ابوب

ُ ٱ قََ�  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َوَ�  ِمنٖ َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿ مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن ًراأ

َ
 َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ  ِمنۡ 
َ
َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ بِينٗ  َضَ�ٰٗ�  َضلَّ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  .]۳۶[األحزاب:  ﴾٣٦امُّ

از  یاریرده باشند، اختکه خدا و رسولش، مقرر ک یارکدر  یچ زن و مرد مؤمنیھ«
امبرش یس، از دستور خدا و پکم خدا و رسول باشند). ھر کد تابع حیخود ندارند (و با

 .»گردد یگرفتار م یارکآش یند، قطعًا به گمراھک یچیسرپ
مھم و ارزشمند  ی تهکن نیا س قیر صدکر اسامه توسط ابوبکمسلمانان، از اعزام لش

 یروین امت را مشروط به اتباع و پیا یروزیمتعال، نصرت و پ یه خداکرا فراگرفتند 
د، ینما یرویپ ص خدا س، از رسولکقرار داده است. لذا ھر  ص خدا امل از رسولک

ل یند، خوار و ذلک ینافرمان ص خدا س، از رسولکابد و ھر ی ینصرت و قدرت م
ش از یزان فرمانبردارین امت، در میا یات و زندگانیح ین چگونگیگردد. بنابرا یم

 .٣شود یر میتفس ص خدا از رسول یرویمتعال و پ یخدا

                                                           
 .)۲۱۴و۵/۲۱۳ة (یالنھایة والبدا -١
 .)۴/۴۵( یخ طبریتار -٢
 .۳۹ش أسامة، صیر جکب یقصة بعث أب -٣



 ١٦٧ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

از  یا تاب و سنت است. بروز اختالف در پارهکمرجع حل اختالف مؤمنان،  ج)
 س ر اسامهکل لشیر است. در مورد گسیزناپذیو گر یعاد یمؤمنان، امر درمیانموارد 

، یط بغرنج و بحرانیا در آن شرایه آکبه وجود آمد  ش ان صحابهین اختالف نظر درمیا
 ییبگومگوھا س شخص اسامه یدر مورد فرماندھ ا نه؟یاعزام شود  س ر اسامهکلش

نسبت  یتوز نهکیا بغض و ی یریش و درگکشاکن اختالف نظرھا به یصورت گرفت؛ اما ا
رد. کن یس، پس از روشن شدن نظر اشتباھش، خودسرکچید و ھینجامیگر نیدیکبه 
 ص خدا به فرمان رسول ،حل و فصل اختالف ی، براتیدر آن موقع س قیر صدکابوب
 یه با دگرگونکته را روشن نمود کن نیرد و اکمراجعه  س ر اسامهکمورد اعزام لش در

ند. ک ینم یوتاھکغفلت و  ص خدا فرمان رسول یاوضاع و احوال، باز ھم از اجرا
ح یرفتند تا مطابق فرمان صریپذ س رکابوب یح و روشنگریز پس از توضین ش صحابه
ه در صورت وجود نص و کد دانست یاعزام شود. با س ر اسامهکلش ص خدا رسول

ز صحابه در برابر ین سبب نیندارد و بد یچ اعتباریت قول و نظر، ھیثرکح، ایم صرکح
 س قیر صدکابوب یپس از روشنگر س ر اسامهکلش ی درباره ص خدا ح رسولیفرمان صر

ل عرب، یه قباکآوردند  یل میدل س رکابوب یش از روشنگریگردن نھادند. آنان، پ
نظر  .١شود یتوان و قدرت مسلمانان م یندگکباعث پرا س ر اسامهکاند و اعزام لش دهیشور
ر کا بودند، مورد قبول ابوبین بندگان خدا پس از انبیتر دهیه برگزکچون صحابه  یافراد
از  ص خدا ه فرمان رسولکرد کشان روشن یبرا س رکه ابوبکقرار نگرفت. بل س قیصد

تر است. لزوم مراجعه به  و البته انجامش، واجب ،تر مھمشنھادھا، یتمام نظرات و پ
 ص خدا ان وفات رسولی، در جریحل و فصل موارد اختالف یتاب و سنت براکنصوص 

ه کپنداشتند  یم س از صحابه و از جمله عمر یادیز ی داست. عدهیامًال ھوکز ین
داشتند  باور س قیر صدکز از جمله ابوبین کیاند و تعداد اند ردهکوفات ن ص خدا رسول

با  س قیر صدکت ابوبیه در آن موقعکم یدان یاند. م وفات نموده ص خدا ه رسولک
اند، روشن و  نمرده ص خدا ه رسولکن فھم نادرست را یمراجعه به نص قرآن، ا

 ص خدا وفات رسول یماجرا یضمن بررس /حجر  حافظ ابن .٢ردکبرطرف 

                                                           
 .۱۰۰اط، صیفة بن خیخ خلیتار -١
 .۴۴مرجع سابق، ص -٢



 سحسن مجتبی           ١٦٨

ه در کشود  ین معلوم میداد، چن یرو ص رمکاز آنچه پس از وفات رسول ا«د: یگو یم
راست و  ی هیت، حتمًا به نظریثرکه اکست ین طور نی، ایو مشورت یمباحث اجتھاد

ن یدارد، نادرست است. بر ھم یتر مکه موافقان ک یا نظریابند و ی یدست م یدرست
خالصه  .١»ستینظر ن یکح یو ترج یریگ جهیدر نت یت آرا، شرط اساسیثرکمبنا، ا

آن  یدرست ی ه، نشانهینظر یکثرت ک س ر اسامهکل لشیگس یبر اساس ماجرا هکنیا
در برابر  ش ه صحابهکشود  یته ھم معلوم مکن نین داستان، ایالبته از ا .٢باشد ینم

ه اصل اعزام ک س رکابوب یز در برابر روشنگرین سبب نیم بودند و به ھمیحق، تسل
  ن نمود،گردنییتب ص خدا رسول یھا فرموده یرا بر مبنا س اسامه یر و فرماندھکلش

 .٣نھادند
 ی آموزنده ی تهک، نینید یھا تیفعال ی دعوت و عمل در پھنه یوستگیپ ھم به د)

در زمان خالفت  س ر اسامهکاعزام لش یاز ماجرا س یه حسن بن علکاست  یگرید
تنھا  س قیر صدکه ابوبکدھد  ین ماجرا، نشان میا یآموخت. بازخوان س قیر صدکابوب

ه کبل ؛ردکبسنده ن یدر پست فرماندھ س اسامه یو ابقا ص خدا فرمان رسول یبه اجرا
 ص خدا را برابر فرمان رسول س اسامه یم فرماندھکز حین یر، به طور عملیل زیبه دال
 د:یت بخشیرسم

 ی ش از شصت سال از عمرش را پشت سر گذاشته بود، اسامهیه بک س رکابوب -۱
سوار اسب بود.  س ه اسامهکرد کبدرقه  یاده، در حالیپ یساله را با پا ستیا بیھجده 

ا حداقل به او اجازه دھد تا یر خواست تا سوار اسب شود و کاز ابوب س گرچه اسامه
ر تحت کو لش س اده، اسامهیپ یھمچنان با پا س قیر صدکاده شود، اما ابوبیپ

ت یر رسمکبر لش س اسامه یرماندھ، به فیش را بدرقه نمود تا به طور عملیفرماندھ
 ی فهیه خلکد ینکر نگاه که: به مِن ابوبکان بفھماند یرکببخشد و با عمل خود به لش

 یش با پاید فرماندھییو تأ س ھستم و باز ھم به نشان احترام اسامه ص خدا رسول

                                                           
 .)۸/۱۴۶( یفتح البار -١
 .۴۶ش أسامة، صیر جکب یقصة بعث أب -٢
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 ١٦٩ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

 یسکد، بر امارت یردکه چگونه جرأت کد یینم تا شما به خود آک یاده، او را بدرقه میپ
 .١ن منصب گماشته شده است؟!یبد ص خدا رسول یه از سوکد یریخرده بگ

 ی ازمند بود تا در ادارهین س چون عمر یسکط به یدر آن شرا س رکه ابوبکبا آن -۲
نه یرا در مد س ه عمرکدھد  یدستور نم س ارش باشد، باز ھم به اسامهیامور، دست

د خود، ید ه به صالحکخواھد  یاجازه م س ه از اسامهکرد؛ بلر نبَ کبگذارد و ھمراه لش
ن یگمان ا یند. بک کمکفه یامور، به خل ی نه بگذارد تا در ادارهیرا در مد س عمر

و  س اسامه یبه فرماندھ یدن عملیت بخشی، رسمس از اسامه س رکدرخواست ابوب
 ر باشند.کر لشیه تابع و فرمانبردار امکان بود یرکلش یبرا یدرسز ین

ه کاست  یزین، ھمان چیخت و ایدعوت و عمل را با ھم درآم س قیر صدکابوب
 یارکویکه به نکرا  یسانکم، یرکمتعال در قرآن  یاسالم به آن دستور داده است. خدا

 خ نموده و مورد سرزنش قرار داده است:یبرند، توب یاد میخوانند و خود را از  یم فرا

﴿ 
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ ُمُرونَ �  ٱب

ِ لۡ نُفَسُ�مۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِ�ّ
َ
نُتمۡ  أ

َ
فََ�  ِكَ�َٰبۚ لۡ ٱ لُونَ َ�تۡ  َوأ

َ
أ

  .]۴۴[البقرة:  ﴾٤٤قِلُونَ َ�عۡ 
ه ک ید؟ در حالینک ید و خود را فراموش میدھ یفرمان م یارکویکا مردم را به نیآ«

ردارش که گفتار و ک را در مورد آن ید الھید و وعید (و در آن تھدیخوان یتاب مکشما 
زشت دست  ی هین روید (و از ایشیاند یا نمید.) پس آینیب یمخالف باشد، م

 .»د)؟یدار یبرنم
ان ینما ینید یھا تیجوانان در خدمت به اسالم و فعال یگاه واالین ماجرا، جایاز ا ھـ)

 یه براکگماشت  یرکلش یجوان را به فرماندھ ی اسامه ص خدا گردد. رسول یم
رغم انتقاد و مخالفت  ز بهین س قیر صدکبا ابرقدرت آن روز عازم شام بود و ابوب ییارویرو

ر اسالم، کدانست. به ھر حال لش یر، رسمکرا بر لش س اسامه ی، فرماندھیادیز ی عده
م یو غنا یروزیبا پ یعازم شد و پس از مدت ب دیر جوان اسامه بن زیام یتحت فرماندھ

 ینید یھا گاه واال و ارزشمند جوانان را در عرصهیماجرا، جان یا یبازگشت. بازنگر یادیز
ه در دو کباشد  یته مکن نیانگر ای، بیخ دعوت اسالمیتار ینیه بازبکسازد و بل یم روشن

ه بر نقش مھم جوانان در خدمت کوجود دارد  یادیل و شواھد زی، دالیو مدن کیدوران م

                                                           
 .۶۶ش أسامة، صیر جکب یقصة بعث أب -١



 سحسن مجتبی           ١٧٠

الله داللت  یدر جھاد و دعوت الت ک، مشاریومتکامور ح ی به قرآن و سنت، اداره
 .١ندک یم

مھم توجه داشته باشند و عرصه و  ی تهکن نید به ایان، بایدعوتگران و مرب ی ھمه
ن ینقش در خدمت به د یفاینند تا به اکجوان، باز  یروھاین یدان الزم را برایم

گردد و  یامت م ی، باعث نشاط و سرزندگص خدا ن سنت رسولیا یبپردازند. اجرا
جاد تمدن ینقش در ا یفایخالق به منظور ا یروھایختن نیدر برانگ یاساس ینقش

 دارد. یاسالم
به  س قیر صدکحت ابوبی، در نصیآداب جھاد اسالم ی با و تابندهیز یھا جلوه و)

سپاه اسالم، ھمانند  ی ھنگام بدرقه س قیر صدکامًال نمودار است. ابوبکمجاھدان 
از امور سفارش نمود. با  یا ان را به پارهیو سپاھر کلش ی فرمانده ،ص خدا رسول
 یھا توان به اھداف جنگ یرد، مکان سفارش یبه سپاھ س رکه ابوبک یاتکن یبررس

 یرکه مردم، لشک یرا وقتیست. زیجز دعوت به اسالم ن یزیه چکبرد  یمسلمانان پ
 .٢شدند یل و رغبت خود مسلمان میدند، با مید یرا م ینیچن  نیا

ل یه در بحث گسکاست  یگر مواردیاز د س ر اسامهکاعزام لش یامدھایآثار و پ ز)
 س ر اسامهکباشد. لش یم یدرخور توجه و بررس س قیر صدکابوب یر از سوکآن لش

م یروزمندانه و باغنایان انداخت، پیان رومیدرم یادیز ی ه ترس و دلھرهکپس از آن
رد و به کخود را در حمص جمع  ینظامنه بازگشت. ھرقل، فرماندھان یبه مد یادیز

د! یردکه قبًال به شما ھشدار دادم و شما قبول نکاست  یزین، ھمان چیا«آنان گفت: 
مودند و وضع شما را دگرگون یماھه را پ یک یریھا، مس ه عربکن شد یاش ا جهینت
 .٣»بازگشتند یچ تلفاتیردند و بدون ھک

 .٤و مبھوت شدند و در ھراس افتادند ریمتح ،ز از قدرت مسلمانانیل عرب نیقبا
ر که در فک ییھا عرب یمسلمانان و حت یبر زندگان س ر اسامهکلش یروزیامد پیپ

، ستانعرب ی رهیجز مرز با شبه ان ھمین رومیشورش بر ضد مسلمانان بودند و ھمچن

                                                           
 ۷۰مرجع سابق، ص -١
 .۲۶۹اإلسالم، ص یخ الدعوة إلیتار -٢
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 ١٧١ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

به دنبال  س ر اسامهکلش یروزیه پک ییامدھایبود. آثار و پ یاتیه حکگسترده و بل یبس
ز یر ستکه در فک ییھاآنان بود و باعث شد تا مرتد یشتر از مانور قدرتیداشت، فراتر و ب

ام و آشوب بر ضد اسالم بردارند و توان و قدرتشان، از یبا مسلمانان بودند، دست از ق
نند. به ھر کند و صلح ینار آکند و مجبور شوند با مسلمانان، کبش بت اسالم درھمیھ

از  ،ه مجاھدانکش از آنیرد و اثرش را پکار خودش را ک س هر اسامکحال، اعزام لش
 ،فارکو  انن بگذارند، نشان داد و در دل مرتدیشان را به زمیھا جنگ بازگردند و سالح

 .١ھراس انداخت
مسلمانان به دنبال  یبرا یادیز یامدھایپ س ر اسامهکد اعزام لشیبدون ترد !یآر

ش یپ ی ن جبھهیتر فی، ضعستانعرب ی رهیجز مرتدان در شمال شبه ی داشت؛ جبھه
ه باعث شد کبود  س ر اسامهکج و آثار لشین، از نتایرفت و ا یمسلمانان به شمار م یرو

ست دشمنان در عراق باشد. کتر از ش مسلمانان، آسان یشمال برا ی ست جبھهکتا ش
گاھ س قیر صدکه ابوبکدھد  یمثبت آن، نشان م یامدھایو پ س ر اسامهکاعزام لش  یآ

 .٢ھا داشته است حل و فصل بحران یگران برایاز د یشتریب ییو توانا

 در قبال جھاد با مرتدان س رکموضع ابوب
متعال  یخدا یه از سوکبود  یزیدر قبال جھاد با مرتدان، چ س قیر صدکموضع ابوب

 ز به دنبال داشت.ین یریگ چشم یروزیت و پیدر دلش افتاد و به خواست خدا، موفق
دگاه، ین موضع و دیبود و ھم یینه، نگاه درست و بجاین زمیدر ا س رکدگاه ابوبید

ت، یدر آن موقع یگریر و مصلحت اسالم و مسلمانان شد و قطعًا ھر موضع دیخ ی هیما
ر کشد. اگر ابوب یت میجاھل ی دوباره یریگ لکد و باعث شیانجام یست اسالم مکبه ش
خ، یر تاریگرفت، مس ینم یمیمتعال چنان تصم یق خدایبه خواست و توف س قیصد

ت یگر جاھلیشد و بار د یس مکافت؛ گذر زمان بر عی یم یگریل دکشد و ش یدگرگون م
 .٣آورد یز سر برمیانگ فساد

ن، در ید یماندگار یش برایرت و غمخوارگیاز اسالم و غ س رکق ابوبیشناخت دق
 یوجودش نشأت گرفت و بر زبانش جار یه از ژرفاکافت ی یسخنان آن بزرگوار تجل
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اسالم  یان و ھستکیانت از یداشت و ص پاس ید برایه باکرد کدکین تأیشد و بر ا
ه ک یوتاھکحفظ گردد. جمالت  ص خدا ل زمان رسولکد تا اسالم به ھمان شیوشک

المال بر زبان  تیات به بکل عرب از پرداخت زیاز قبا یھنگام امتناع برخ س رکابوب
ن، ید«فرمود:  یند؛ وک یم یبرابر یغ و طوالنیبل یا پرحجم و خطابه یتابکبا آورد، 

د و من یایب یاستکن یا در دید. پس آیاز آسمان منقطع گرد یامل شد و نزول وحک
 .١»زنده باشم؟!

قرار داد  یابیجھاد با مرتدان، مورد ارز ی را درباره ش صحابه یھا دگاهید س رکابوب
ر که با مرتدان بجنگد. ابوبکبر آن شد  ش به نظرات صحابه یسپار و پس از گوش

گرفت و در آن  یم میموقع تصم ه ھمواره درست و بهکبود  یتیشخص س قیصد
د یھم متردد و دودل نشد. با یا گرفت و لحظه ییم بجایز تصمین یت بحرانیموقع

بارز  یھا یژگین، از وینشد و ا س رکر ابوبیگاه دامنگ چیھ ،ید و دودلیه تردکدانست 
به خود راه  یو دودل کھا ش ی ریگ میه در تصمکش بود ی، در تمام مدت زندگانیو

 .٢داد ینم
برای جھاد با مرتدان پی بردند و  س قیر صدکت ابوبیبه قاطع ش به ھر حال صحابه

به خدا قسم اگر «فرمود:  س دریافتند که وی، برای این کار مصمم است؛ ابوبکر
دادند، از من بازدارند، به خاطر  یم ص خدا ات) به رسولکعنوان زه (به کرا  افساری

ما حفظ نموده و گذر  یرا برا س رکابوب یخین سخن تاریخ، ای. تار»جنگم یآن، با آنھا م
در جھاد با  س قیر صدکابوب یان و گوھِر وجودکزمان، آن را از یادھا نبرده است. 

 یه براکشد ک یر میرا به تصو یمؤمن یشوایل پکن شیباترین و زیتر وهکمرتدان، باش
در جھاد با مرتدان، بھترین استراتژی و  س ابوبکر صدیق ند.ک یم یفشان قومش، جان

 س ھای روانی، دعوتی، اطالعاتی، علمی و ارتباطی بکار برد. حسن راھبرد را در زمینه
را در جریان رویارویی با مرتدان، به خوبی فرا گرفت که از  س استراتژی ابوبکر صدیق

 :توان به موارد ذیل اشاره کرد می آن یھا شاخصمھمترین 
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 ره عربستانیت در شبه جزینظم و امن یبرقرار
با مرتدان، تأثیر بسزایی در فھم و شناخت  س ر صدیقکه جھاد ابوبکست ین کیش

ی جامعه به جای نھاد؛ چه از طریق ھا نسبت به مسایل و واقعیت س حسن بن علی
. البته س مشاھده و چه از طریق شنیدن اتفاقات و رخدادھای دوران ابوبکر صدیق

 یبرا یواضح و روشن ی نیز نمایه س سیاست خارجی ابوبکر صدیق یھا شاخص
در دوران به تصویر کشید. گفتنی است:  س نخبگان آن دوران، از جمله حسن بن علی

 یخارج یگزار استیس یھا ن اھداف و شاخصیتر مھم س قیصدر کخالفت ابوب
 ن شد:ییر تبیبه شرح ز یومت اسالمکح

 .ھا ر ملتیوه و قدرتمند از اسالم به ساکباش یینما ی ارائه
 .جھاد ی درباره ص خدا فرمان رسول یریگیپ

 .شده ان مردم مناطق فتحیدرم یو مھرورز یگستر عدالت
 .از مردمبرداشتن ھرگونه زور و اجبار 

نیز جزو فرھنگ و ادبیات آن نسلی  س قیر صدکابوب یجنگ یھا وهیھا و ش برنامه
به  یبازنگاھرفت.  می یکی از پیشاھنگان آن، بشمار س گردید که حسن بن علی

 یھا ن برنامهیتر یآورد تا اساس یان را فراھم مکن امیا س قیر صدکفتوحات دوران ابوب
، به عنوان یو یھا از سو نهیاسباب و زم یاربرک یبزرگوار و چگونگ ی فهین خلیا یجنگ
مسلمانان  یروزیان گشته و از چند و چون عوامل نزول نصرت و پینما یسنت الھ یک

گاھ ی فهیان فتوحات خلیدر جر  ھا عبارتند از: ن برنامهیاز ا یم. برخیابی یاول آ
 .در ورود به قلمرو دشمن یزدگ ز از شتابیپرھ
 .جھاد در راه خدا یبرا یو فراخوان عموم جیبس
 .یبانیامداد و پشت یروھایل نکیتش

 .ردن جنگکھدفمند 
 .یات نظامیدر عمل یدگیو سنج یبند تیاولو
 .عزل و نصب ی رد فرماندھان، سنجهکعمل

 .طیبر اساس شرا یاتیعمل یھا وهیجاد تحول در شیا
 .یرکفه با فرماندھان لشیخل ینقص بودن خطوط ارتباط یب

 .فهیخل ینیزبیفراست و ت



 سحسن مجتبی           ١٧٤

ر کابوب یاریفتوحات از ھمان نخست، برخاسته از فراست و ھش یاتیعمل یھا برنامه
با  س رکابوب یامد ھمراھیتوان آن را پ  یه مکبود  یاستوار و ی شهیو اند س قیصد

بھره گرفت و  ص آن حضرت یھا و رھنمودھا ه ھمواره از آموزهکدانست  ص خدا رسول
در  ص خدا ز توانست پس از رسولین سبب نیرد و به ھمکسب ک یادیز یھا یدانستن

ان یرکد و به لشیت نمایرت تمام، انجام مسؤولین نحو و با بصیمقام خالفت، به بھتر
ه مجاھدان، در تنگنا قرار کھا  ن زمانیتر ند و در مناسبکارائه  یا ح ارزندهیاسالم، نصا

استوار،  ی و اراده یشیاند ق جزمیستد و از طربفر کیمک یرویشان نیگرفتند، برا یم
 .١گرشان باشد یاری

ھای قرآنی و رھنمودھای نبوی پرورش یافت و  بر اساس آموزه س حسن بن علی
 بیشترین بھره را برگرفت. س عملکرد خلفای راشدین و در رأسشان، ابوبکر صدیق

 سدر دوران خالفت عمر فاروق سیحسن بن عل
داشت و آنان را بر خانواده و  می یرا گرام ص رمکخاندان رسول ا س عمر

رد ات، به مویبا اھل ب س ز عمریآم برخورد احترام ی داد. درباره یح میفرزندانش ترج
 رد:کتوان اشاره  یل میذ

پسرم! ھر از چند  یا«به من گفت:  س عمر ید: روزیگو یم س ین بن علیحس -۱
رده کخلوت  س هیه با معاوکدم یرفتم و د س دن عمرید یبرا یروز». اینزد ما ب یگاھ

ه پس کنیورود نداده است. لذا بازگشتم تا ا ی ه پشت درب بود، اجازهک س و به ابن عمر
ه شما و کدم یگفتم: آمدم، اما د»؟ییآ یپسرم! چرا نزد ما نم«د و گفت: یمرا د یاز مدت

لذا برگشتم. فرمود: د؛ یا ورود نداده ی با ھم نشسته و به پسرتان ھم اجازه س هیمعاو
». ییاینزدمان باجازه بدون ه ک ین ھستیسزاوار ا س ش از عبدالله بن عمریتو، ب«

و سپس محبت  أل اللهما، محبت  در سرِ «گفت:  وسرش نھاد  یآنگاه دستش را رو
 .٢»ده استیشه دوانیشما، ر

رده کن نقل ین چنیبن حس یباقر از پدرش عل ابن سعد از جعفر بن محمد -۲
 درمیانرا  ھا ن لباسیا س د. عمریرس س من، به دست عمریلباس از  یاست: مقدار
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 ١٧٥ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

آمدند  یم س ده بودند، نزد عمریرا پوش ھا ه لباسک یم نمود. مردم، در حالیمردم تقس
نشسته بود.  ص امبریان منبر و قبر پیم س ردند. در آن ھنگام عمرک یو به او سالم م

مردم راه  درمیانو  رون آمدندیبمادرشان  ی خانهاز  ب نین اثنا حسن و حسیدر ا
ناراحت شد، خم  س برتن نداشتند. عمر یزیھا، چ ه از آن لباسک یرفتند، در حال یم

». ستمیبه شما، خوشنود ن ھا ن لباسیه از دادن اکبخدا قسم «به ابرو آورد و گفت: 
؛ پس چرا خشنود یا ردهک یار خوبکن! به مردم لباس داده و یرالمؤمنیام یا«گفتند: 

ن یروند و از ا یمردم راه م درمیانه کن دو نوجوان یخاطر اه ب«فرمود: » ؟یستین
 یآنگاه به وال». شان بزرگ بوده استی، براھا ه لباسکبر تن ندارند؛ چرا یزیچ ھا لباس

ارگزار ک». ن بفرستیحسن و حس یدرنگ دو دست لباس برا یب«ه: کمن نامه نوشت ی
آن دو دست لباس را به  س نه فرستاد و عمر فاروقیلباس به مدز دو دست یمن نی

 .١داد ب نیحسن و حس
رد و ک س ب عمرینص ییھا یروزیپ أل ه خداوندکد: پس از آنیگو یابوجعفر م -۳
 ص خدا ل از اصحاب رسو یم بدھد، جمعیم گرفت، سھم مردم را از غنایتصم س عمر

م را از یم غنایه تقسکرد کشنھاد یپ س به عمر س گرد آمدند. عبدالرحمن بن عوف
ان یکم اموال را از نزدیه تقسکنه؛ به خدا قسم «فرمود:  س ند. عمرکخودش شروع 

 س یو سپس سھم عل س آنگاه سھم عباس». نمک یم آغازھاشم  یو از بن ص خدا  رسول
رد و سپس نوبت به کن ییپنجم مردم را تع یکه سھم حدود کنیمشخص نمود تا ارا 
ه: ابتدا سھم آن دسته از کن دستور داد ید و سپس چنیعب رسکبن  یعد یبن
اند؛ آنگاه آن دسته از  ه در بدر حضور داشتهکھاشم مشخص و پرداخت گردد  یبن
 یکیب نزدیل به ترتکن شیاند و به ھم افتهیه در جنگ بدر حضور که یام یبن

و  .٢ردکل، سھم آنان را مشخص کن شیبد س . عمرص خدا با رسول یشاوندیخو
از  یکھر  یف اھل بدر قرار داد و براین را با سھم پدرشان در ردیسھم حسن و حس

 .٣ن نمودییتع ص خدا آنان به رسول یکیآنھا پنج ھزار درھم به خاطر قرابت و نزد
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 سحسن مجتبی           ١٧٦

و به حسن و  یت به صورت عمومیبه اھل ب س قت محبت عمرین داستان، حقیاز ا
 ی ن را در تراز طبقهیچنانچه حسن و حس گردد؛ یان میژه، نمایبطور و ب نیحس

رد. کن ییھمچون سھم بزرگان صحابه تع یشان سھمیقرار داد و برا ش اول صحابه
 ی ژهیو محبت و ص خدا به رسول یکیبه سبب نزد ب نیقطعًا منزلت حسن و حس

 بوده است. س رد عمر فاروقکن عملیا ی، عامل اصلھا نیبه ا س عمر
  ص خدا پس از وفات رسول ل زھرا ی با فاطمه س رفتار عمر ی نحوه -۴

 یعت شد، علیب س رکبا ابوب ص خدا پس از وفات رسول ید: وقتیگو یم یاسلم عدو
ن خبر یردند. اک یزنیمشورت و را یرفتند و با و ل نزد فاطمه ب ر بن عوامیبزو 

خدا!  رسول دختر یا«رفت و گفت:  ل زھرا ی نزد فاطمه س د. عمریرس س به عمر
ما محترم و  یش از ھمه برایم و تو، پس از پدرت، بیش از ھمه دوست داریپدرت را ب

نزد  ب ریو زب یه علکسخن گفت. پس از آن ل با فاطمه س عمر». یمحبوب ھست
 یعل». دیار درست را انجام دھکد و یبرو«آمدند، فاطمه به آن دو فرمود:  ل فاطمه

رده کعت یب س رکه با ابوبکبازگشتند  ل نزد فاطمه ،رفتند و پس از آن ب ریو زب
ھا و  یژگیصحت سندش، با و باشد و عالوه بر یح و ثابت میت، صحیاکن حیا .١بودند

ن داستان یپردازان، ا دروغ یامًال سازگار است. برخکروح آن دوران و نسل آن روزگار، 
گفت:  ل به فاطمه س اند: (عمر به آن افزوده و گفته ییھا را پر و بال داده و دروغ

ه آنھا کشم؛ چراک یآنان به آتش م یات را به رو ند، خانهیایافراد، نزدت ب نیاگر دوباره، ا
ن را گفت و یاند. عمر، ا ردهک یعت خودداریاز ب ،مسلمانان درمیان ینکاف به قصد تفرقه

آمدند. فاطمه به آنھا گفت:  نزد فاطمه… ر ویو زب یه علکنگذشت  یزیرفت. چ
د، ییایه اگر، شما، دوباره نزد من بکه درکاد یه عمر نزد من آمده و سوگند کد یدان یم
 یه او، حتمًا سوگندش را عملکخدا قسم ه شد. بک یشما به آتش م ین خانه را به رویا
بازگشتند  آن،د. آنھا از نزد فاطمه رفتند و پس از ییایگر نزدم نید و دیند؛ پس بروک یم
 .٢)ده بودندرکعت یر بکه با ابوبک

ه کن ادعا یده است. ایه به ثبوت نرسکاساس است  یدروغ و ب ین قصه، داستانیا
ه کست یش نیب یشد، دروغکرا به آتش ب ل فاطمه ی م گرفت، خانهیتصم س عمر
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 ).۱۰/۱۴۰( یمنین فرقة از ابومحمد یالسبععقائد الثالثة و -٢



 ١٧٧ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

رده کخته و نقل یدرآم یگرید یھا با دروغ دالئل االمامةتاب ک، آن را در یطبرس
، یزان ذھبیه در المکاست. ھمانگونه  یاساس، جابر جعف یت بین روایا یراو .١است

گمان  یبرخ .٢دروغگو بوده است یرافض یکث، یبه اتفاق امامان حد یآمده، جابر جعف
اش، سقط شدن محسن بوده است.  جهیفاطمه زده و نت یبه پھلو س ه عمرکنند ک یم
ا یندارد. گو یچ اصل و اساسیباشد و ھ یروافض م یھا از دروغ یکیز، ین داستان نیا
را متھم به  س ی، علین دروغ شاخداریه با چنکخواھند بدانند  یا نمیدانند  ینم ھا نیا

ن یتر از شجاع یکیبه عنوان  س ین است علکه چطور ممکند؛ حال آنینما یم یبزدل
 .٣نشان ندھد؟! ینشکچ وایند و ھکوت کعمر س ی هیاز ناح ین ستمیاران در برابر چنی

گاه، صحت ایعیاز ش یلیاست: خ یگفتن  .٤اند ردهکاساس را رد  یت بین روایان آ
 ا آمد.یبه دن ص خدا ه محسن در زمان رسولکم یادآور شدیشتر ین پیھمچن
و  یانگر روابط قویب س طالب یبن اب یلثوم دختر علک با ام س ازدواج عمر -۵

 باشد. یم س تیعمر و اھل ب ی دوستانه
س، آن ھمه مھر و محبت کچیه به ھکت داشت یبه اھل ب یآنچنان محبت س عمر

ز در مورد ین ص بودند و آن حضرت ص خدا ان رسولیکه آنھا، نزدکنداشت. چرا
از  س نرو عمریرده بود. از اکت حقوق آنان، سفارش یت و رعایداشتن اھل ب یگرام

، اظھار یھنگام خواستگاررد و ک یخواستگار ل  و فاطمه یلثوم دختر علک ام
من،  ی ه به اندازهکست ین نیزم یبر رو یمرد چیبه خدا قسم، ھ«رد و گفت: کمحبت 

لثوم جواب مثبت ک از ام س عمر یز به خواستگارین س یعل». داشته باشد یکیبا او رفتار ن
و ». دییبگو یکبه من تبر«شادمان و خوشحال نزد مھاجران رفت و گفت:  س داد. عمر

ه کدم یشن ص خدا  از رسول«رد: کان ین بیرا چن ل لثومک آنگاه سبب ازدواجش با ام
و  یگردد، جز روابط سبب ی، از ھم گسسته میو نسب یامت تمام روابط سببیفرمود: (روز ق

 .٥»داشته باشم یسبب ی رابطه ص خدا من). لذا دوست داشتم با رسول ینسب
                                                           

 .۲۶دالئل اإلمامة، ص -١
 ).۲/۴۷ب (یب التھذی)؛ تھذ۱/۲۷۹زان (یالم -٢
 .۲۲۴خ، صیحقبة من التار -٣
 .۲۵۲ة، صیعشر یمختصر التحفه اإلثن -٤
 ).۳/۱۷۳( یثمی) با سند حسن، مجمع الزوائد ھ۳/۱۴۲م (کحا کمستدر -٥
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لثوم بنت ک ازدواج عمر بن خطاب با ام ی نهیدر زم یتابک یلیاستاد ابومعاذ اسماع
ع و اھل سنت را در ینگاشته و در آن، منابع و مراجع اھل تش س طالب یبن اب یعل

 رت عمر فاروقیتاب سکز در یبنده ن .١رده استک ین ازدواج خجسته بررسیمورد ا
 .٢ام گفتهسخن  ل لثومک رت و مواضع امین مسأله و سیرامون ای، پس

د. ینه ارسال گردیبه مد یروزین پیم ایفتح شد و غنا یجرھ۱۶در سال ـ مدائن  ۶
رد و کز ھزار درھم عطا ین س نیھزار درھم و به حس س م مدائن، به حسنیاز غنا س عمر

به  س زان محبت عمریانگر میز بین ماجرا نیپانصد درھم داد. ا س به فرزندش عبدالله
آنھا را بر فرزند خود،  س عمره کدھد  یباشد و نشان م یم ب نیحسن و حس

 داده است. یح میترج
 

 دوم ی فهیخل یو راھبرد یاسیاز دانش س س یحسن بن عل یریاثرپذ
اساس فقه و  ق خداوند متعال و بریدوم، با توف ی فهیدر دوران خل یومت اسالمکح

ر عمر ینظ ی، ظاھر شد. نبوغ بیتوانمند و قو ،س عمر بن خطاب یدانش راھبرد
و حل و  یومتکح یشرفت نھادھایدر پ ییر بسزایخالفت، تأث ی عرصه در س فاروق

 س حسن یریه به اثرپذکداشت  یر مواردیت بحران و سایریو مد یالت فقھکفصل مش
ه پدر حسن کد. چرایخالفت انجام ی در عرصه س عمر فاروق یاز دانش و توانمند

و  س خالفت عمر یمجلس شورا ی  برجسته یاز اعضا یکی س طالب یبن اب یعل یعنی
باخبر بود و نسبت به  س یعل یعلم یاز توانمند س فه بود. عمریه مشاور اول خلکبل

 یما، عل ین قاضیبھتر«فرموده است:  س یعل ی  داشت. چنانچه درباره یکیاو، نظر ن
 س ن عمریرالمؤمنی، در دوران امیو ادار ی، مالییل قضایدر مورد مسا س یعل .٣»است
ل بزرگ یدرمسا س قرار گرفت. عمر فاروق س رش عمریه مورد پذکارائه داد  یاتینظر

المقدس، ھنگام  تینمود؛ از جمله: ھنگام فتح ب یم یزنیمشورت و را س یبا عل کوچکو 

                                                           
 س افتراء.یلقة و یطالب حق یببن ا یلثوم بنت علک نگا: زواج عمر بن الخطاب من ام -١
 شده استترجمه  یبه فارس یاحمد یگیعبدالله ر یبنده، آقا یتاب، توسط، دوست گرامکن یا -٢

 (مترجم).
 .۱۱۰۲عاب، صیاإلست -٣
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ه ک یبه نھاوند، زمان یشکرکان و لشیرانیجنگ با ا یبرا یریگ میفتح مدائن، ھنگام تصم
 .١لیر مسایو سا یم ھجریز در مورد تقوینمود و نت کان، قصد حریجنگ با روم یبرا

محبت  س رخواه او بود و به عمریخ مشاور س عمر یدر تمام زندگان س یعل
 درمیانن سان یو بد را دوست داشت س یز علین س بود. عمر ید و نگران ویورز یم

 ین حال برخیبرقرار بود؛ با ا یا دو طرفه ی رابطهو نان یاطم ،آنھا، مھر و محبت
اساس  یات بیاز روا ین منظور برخیا یخ را دگرگون جلوه دھند و برایاند تا تار دهیوشک

ه کشند کر بیل به تصوکش  نیرا بد ش نیراشد یاند تا دوران خلفا ز قرار دادهیرا دستاو
ان داشته، ین آنھا جریه در بک یلیا مسایبوده و  یگرین دیمکاز آنھا، در  یکھر 

 .٢بوده است!دار و مغرضانه  جھت
ان عمر یم یارکو ھم  ه رابطهکدھد  ینشان م س تأمل درخالفت عمر فاروق کیاند

ل بود یمسا در س ، مشاور اول عمرس یر بوده است. علینظ ی، شفاف و بب یو عل
 س یرفته و اجرا شد. علیپذ س عمر ینمود، از سو س به عمر س یه علک یشنھادیو ھر پ

 یرخواه مخلصیرد و دوست و خک یم یارکھم س عمرط، صادقانه، با یتمام شرا در
و  ی، علمیفرھنگ یامدھای، پبو عمر  یعل ی د رابطهیبدون ترد .٣او بود یبرا
وجود دارد  یادیر جوانان آن دوران نھاد. موارد زیو سا س بر حسن یا ارزنده یتیترب
توان به  یباشد؛ از آن جمله م یم ب یعمر و عل ی انگر روابط گرم و دوستانهیه بک

 رد:کل اشاره یموارد ذ
ن لباس را برادر، یا«بر تن داشت، گفت:  یعدن یا ه جامهک یدر حال س یعل -۱

به من داده  ،س ن عمریرالمؤمنیباز من، امکاار پیدل و یکق ی، رفیمیدوست صم
اد یه آن را زکداشت  یا جامه س طالب یبن اب ید: علیگو یابوالسفر م .٤»است

ن لباس یا«؟ فرمود: یپوش  ین لباس را میشتر اوقات، ایگفته شد: چرا باو د. به یپوش یم
 ی به من داده است؛ او، بنده س بازم، عمر بن خطابکق پایو رف یمیرا دوست صم

                                                           
 .۹۹ن، صین للخلفاء الراشدیطالب مستشار أم یبن اب یعل -١
 ھمان. -٢
 .۵۲۹، صیة از بوطیرة النبویفقه الس -٣
 .۱۴۰تاب الموافقة، صکالمختصر من  -٤
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 س یآنگاه عل». دیو مخلص گردان کز او را پایبود و خداوند ن یو مخلص یکن
 .١ستیگر

ز یو ن س تیو اھل ب یعل قت محبتی، به حقین مواردیچن ی با مشاھده س حسن
 برد. ینسبت به آنان پ س محبت عمر

تختش گذاشته بودند. من ھم  یرا رو س عمر ی د: جنازهیگو یم س ابن عباس -۲
عمر را برنداشته  ی  ردند. ھنوز جنازهک یدعا م س عمر یه براکبودم  یمردم درمیان
خداوند، «ام گذاشت و گفت:  از پشت سر، آرنجش را بر شانه یه ناگھان مردکبودند 

را ینار دو دوستت، قرار دھد. زکه خدا، تو را در کردم ک یند؛ آرزو مکعمر را رحمت 
ر و کر و عمر بودم؛ من و ابوبکفرمود: (با ابوب یم ص الله ه رسولکدم یشن یار میبس

 یم). لذا ھمواره گمان و آرزویرفتر و عمر کم؛ من و ابوبیار را انجام دادکعمر، فالن 
د: یگو یم س ابن عباس». نار آنھا قرار دھدکه خداوند، تو را در کن بود یمن، بر ا

و سپس از بصره به  .٢است س طالب یبن اب یه او، علکدم یام را برگرداندم؛ د چھره
وارد  یو شش ھجر یمت نمود و روز دوشنبه، دوازدھم ماه رجب سال سیوفه عزک
 س یند. علکونت کد) برود و آنجا سیض (قصر سفیاخ ابکه به کوفه شد. از او خواستند ک

دانست؛ لذا  یند مید و آن را ناخوشایاخ را نپسندکن یونت در اکس س نه؛ عمر«فرمود: 
ن آمد و ییبش پاکوفه، از مرکدان یپسندم. لذا در م یرا نم ضیاخ ابکونت در کز سیمن ن

 .٣عت نماز گزاردکوفه شد و دو رکسپس وارد مسجد بزرگ 
گردد  یان میته، از آنجا نماکن نیداشتند. ا س به عمر ی، محبت وافرش تیاھل ب -۳

دند ینام س از فرزندانشان را عمر یداشتند، برخ س ه به عمرک یه آنان، به خاطر محبتک
و اخالق  یکردار نکبرند و  یحساب م س ه از عمرکن سان نشان دادند یو بد

ه کنین ایاش به اسالم را قبول دارند؛ ھمچن پسندند و خدمات ارزنده یارزشمندش را م
و  یقو ی ه رابطهکن است یانگر ایاند، ب دهیاز فرزندانشان را عمر، نام یت، برخیاھل ب

ق ازدواج و ی، از طریروح ی ن رابطهیه اکژه یو اند؛ به داشته س با عمر فاروق یتنگاتنگ

                                                           
 ).۱۲/۲۹به (یش یالمصنف از ابن اب -١
 .۳۶۷۷ ی ، شمارهیح بخاریصح -٢
 .۳۸۳نعان، صکخ الخالفة الراشدة، محمد یتار -٣
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ن یرالمؤمنید، امیه فرزندش را عمر نامک یسکن یافت. نخستی یشتری، قوت بیوند سببیپ
 .١ه را عمر نھادیرکب ی عهیب بنت ربیحب ه نام پسرش، از امکبود  س طالب یبن اب یعل

شود  ی، نام عمر مشاھده مس طالب یبن اب یل نام فرزندان علیتاب الفصول، ذکدر 
ن التمر به یه در جنگ عکبود  یاز زنان یکیعه زاده شد. صھباء، یه از صھباء بنت ربک

قرار گرفت و باردار  س طالب یبن اب یر شد و در سھم علید، اسیخالد بن ول یفرماندھ
رد کن عمر، ھشتاد و پنج سال عمر یه نامش را عمر نھادند. اکا آورد یبه دن یشد و پسر

 یعنیه تمام برادرانش کد؛ چرا یرسبه او  س طالب یبن اب یراث علیاز م یمیو ن
عمر  ید شدند. به عبارتیشھ س نیربالء به ھمراه حسکعبدالله و جعفر و عثمان در 

 .٢د نشد و از برادرانش ارث بردیربال شھکدر  یبن عل
داشت،  س ه به عمر فاروقک یرد پدرش و به خاطر محبتکرو عملیز پین س حسن

دند، یشان را عمر نامنه نام فرزنداک یسانکگر یاز د .٣دیاز پسرانش را عمر نام یکی
 یز*موسیو ن .٤نین العابدین ملقب به زیبن حس ین افراد را نام برد: *علیتوان ا یم

ھستند  ی، امامانھا نیا .٥ن پسرش را عمر نھادیه نام بزرگترکاظم کبن صادق ملقب به 
 ید و باورھایو عقاش گرفتند یرا در پ ص امبریت بودند و راه و روش پیه از اھل بک

فرزندانشان را  س پس از وفات عمر ھا ه سالکو از آنجا  اھل سنت و جماعت را داشتند
شان نسبت به یھا نهیردند، مھر و محبت نھفته در سک یبه اسم او نامگذار

ت، فرزندانشان را به یاست: اھل ب یردند. گفتنکان یرا نما س ن عمریرالمؤمنیام
اھل سنت و  ی وهین، ھمان شیاند و ا ردهک یز نامگذارین ر و عثمانکابوب یھا نام

مشاھده  یادیھاشم، افراد ز یخاندان بن درمیانباشد.  یجماعت تا عصر حاضر م
 ،شهیل: طلحه، عبدالرحمن، عایه نام بزرگان صحابه و مادران مؤمنان از قبکشوند  یم

ن یه در اکم یخواھ یم  ھمهنرو از یسلمه و امثال آن، بر آنھا نھاده شده است. از ا ام
ن یه دوستدار انصار دکنند کاقتدا  س تیر اھل بین و سایو حسن و حس ینه به علیزم

                                                           
 .۱۳۳ت، صیأھل البیعة و)؛ الش۲/۲۱۳( یعقوبیخ یتار -١
 .۱۳۳ت، صیأھل البیعة و؛ الش۱۴۳الفصول المھمة ص -٢
 .۱۳۳ت، صیأھل البیعة والش -٣
 .۱۳۴ت، صیعة و أھل البیالش -٤
 .۱۳۵ت، صیعة و أھل البیالش -٥
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ن و مادران یراشد یخلفا یھا بودند و فرزندانشان را به نام ص خدا اران رسولیو 
 .١دندینام یمؤمنان، م

 ش طالب در مورد عمر یبن اب یعبدالله بن حسن بن حسن بن عل ی گفته
ھا سؤال  در مورد مسح بر موزه س د: از عبدالله بن حسنیگو یس میحفص بن ق

ن یرد. گفتم: سؤال من، اک یش مسح میھا بر موزه س ، گفت: عمر بن خطابیردم. وک
 س رد عمرکعمل ی ؟ گفت: من، به تو دربارهینک یا تو بر موزه، مسح میه آکاست 

ن یاز من و از تمام مردم زم س ؟! عمرینک یم و تو، در مورد نظر خودم سؤال میگو یم
را  سخنن یه شما اکنند ک یاز مردم گمان م ید: برخیگو یس میبھتر بود. حفص بن ق

م. یامبر نشسته بودید! در آن ھنگام، ما در حد فاصل قبر و منبر پیزن یه میتق یاز رو
و سپس ». ن استیار، ھمکا! سخن ما در نھان و آشیبارخدا«عبدالله بن حسن فرمود: 

آنگاه اضافه ». به من نرسان ،ه بر ضّد من گفتهکس را کچ یگفتار ھ ،نیپس از ا«افزود: 
بوده و  یا خورده ستکآدم مغلوب و ش س یه علکند ک یگمان م یسکچه «رد: ک

 یریگ طعن و خرده یداد؛ اما او آن را انجام نداد؟! برا یبه او دستور ص خدا رسول
ه او کبه او نسبت داده شود  یین پندار ناروایچنه کاست  یافکن یھم س یبر عل

 .٢رده استکرا اجرا ن ص خدا دستور رسول

 س دوران خالفت عثمان بن عفان در س یحسن بن عل
ن دعوت داشت و از یبا ا یقیعم ی ، رابطهیاز ھمان آغاز دعوت اسالم س عثمان

ز یرا از دست نداد و پس از آن ن ینبو یاز رھنمودھا کیوچکبزرگ و  ی تهکچ نینرو ھیا
با  س عثمان یده نماند. به عبارتیاز او پوش یا چ مسألهین، ھیخیدر دوران خالفت ش

 یو آموزش یتیناآشنا نبود و نظام ترب یومت اسالمکح یھا رساختیاز ز یکچ یھ
پروردگار  یه از سوکم بود یرک، قرآن ش صحابه ی ه ھمهکو بل س عثمان بن عفان

را  س ت عثمان بن عفانیه شخصک ین عاملیترمؤثران نازل شده است. چنانچه یجھان
خت و روح یش را برانگیروید و توان و نیرا جال بخش یو یدرون یھا ل داد و داشتهکش
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تب آن کدر م یو شاگرد ص خدا راسته ساخت، مصاحبت با رسولیو روانش را پ
پس از ھجرتش ز ینه و کدر م ،رش اسالمیپس از پذ س ه عثمانکبود. چرا ص حضرت

ت خود را سر و سامان یبود و روان و شخص ص رمکامبر اینار پکنه، ھمواره در یبه مد
، علوم و معارف ص خدا رسول یھا در درس یشگیوسته و ھمید و با حضور پیبخش

از آن جھت از حضور در  س ت فرا گرفت. عثمانیتگر بشریرا از معلم و ھدا یاریبس
ز از جنگ را داشته باشد؛ چنانچه یا قصد گریه عمدًا طفره رفته کبدر، باز نماند  ی غزوه
چ یبه ھ س نند. عثمانکوارد  س را بر عثمان یین تھمت ناروایاند تا چن دهیوشک یبرخ

از  یراسته نداشت و ب را ص خدا ا مخالفت با رسولیعنوان قصد تخلف از جنگ بدر 
لت حضور در جنگ بدر، از آن یرا فضیباز نماند. زد، یب اھل بدر گردیه نصک یلتیفض

نداشت و  ص خدا از رسول یرویجز اطاعت و پ ییه حضور در جنگ، معناکجھت بود 
نه مانده بود تا از یدر مد ص رمکا امبریدستور پ یز به خاطر اجراین س عثمان

 به خاطرفقط  س ن عثمانید. بنابراینما یپرستار ص الله ه بنت رسولیھمسرش رق
ن اطاعت از ین، عیند و اکت کنتوانست در جنگ بدر شر ص امبریدستور پ یاجرا

 یبرا یم بدر، سھمیاز غنا ص خدا ز رسولین سبب نیبود. به ھم ص خدا رسول
ب ینص یب ،ن سان او را از اجر حضور در جنگ بدرین نمود و بدییتع س عثمان

برخوردار شد  یبه فرد ل منحصریز از فضایه نیبیحد یدر ماجرا س نگذاشت. عثمان
 م:ینک یاز آنھا اشاره م یا ه به پارهک

 یش را به جاکعت گرفت، دست مباریب ش ه از صحابهک یھنگام ص خدا *رسول
آنجا حضور نداشت و به  س ه عثمانکگرش نھاد. چرایدست د در س دست عثمان

 ه رفته بود.کنده به میعنوان نما
ه، کامش به مسلمانان دربند در میابالغ پ یرا برا س عثمان ص خدا *رسول

 انتخاب نمود.
ش را یفار قرک یخدا از سو ی شنھاد طواف خانهیه پک س رد درخشان عثمانیک*رو

 .١ندک یطواف م ص خدا ه فقط ھمراه رسولکند کن سان ثابت یرد تا بدکرد 
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مورد عبدالله  در را س سفارش عثمان بن عفان ص خدا ز رسولیه نک*در فتح م
 .١رفتیالسرح پذ یبن اب

 ل را نام برد:یتوان موارد ذ ینه، میمد در س عثمان یمورد زندگان در
ه دخت آن یپس از وفات رق ص خدا لثوم دخت رسولک با ام س ازدواج عثمان

 س ت عثمانکلثوم؛ مشارک و سپس درگذشت ام س ؛ وفات عبدالله بن عثمانص حضرت
چاه رومه به  یداری؛ خریو یمال یھا کمکو  یومت اسالمکح یساختار اقتصاد در

ت در ک؛ مشاریھمگان ی استفاده یو وقف آن برا س ست ھزار درھم توسط عثمانیب
 یادیث زیاحاد .کاعزام به تبو یر اسالم براکز لشیو تجھ ص امبریمسجد پ ی توسعه

ند، ک یلت اشاره میر اھل فضینار ساکدر  س لت عثمانیه به فضکت شده یروا
نقل شده  س لت عثمانیدر مورد فض یث، بطور اختصاصیاز احاد یه برخکھمچنان

به دنبال آن به شھادت  س ه عثمانک یا از فتنه ص خدا است. خبر دادن رسول
جزو اھل شورا و آن دسته از  س قیر صدکدر دوران خالفت ابوب س د؛ عثمانیرس

 س عثمان گرفت. یل مھم مورد توجه قرار میه نظراتشان در مورد مساکبود  یاصحاب
 س ه عمرکبود؛ ھمچنان س رکنار ابوبکد، در یطلب یو مالطفت م یه نرمک یلیدر مسا

 ی  ت، الزمهیه شدت و قاطعکشد  یمحسوب م س رکار ابوبیمشاور و دست یلیمسا در
دولت  یل و منشکر یدب س رفت و عثمان یبشمار م س رکر ابوبیوز س آنھا بود. عمر

 یا ژهیگاه ویز منزلت و جاین س خالفت عمر فاروق دوران در س بود. عثمان س قیصد
نند، آن کدرخواست  س از عمر یزیخواستند، چ یداشت. چنانچه عموم مردم، ھرگاه م

ف ی، ردس ردند. عثمانک یمطرح م ب ق عثمان و عبدالرحمن بن عوفیرا از طر
پس از ومت، کا شخص دوم حین و یا جانشیبه قائم مقام  یشد. در زبان عرب یده مینام

س ییگاه ریه در جاکگردد  یاطالق م یسکا به یشود و  یم  ف گفتهیشخص اول آن، رد
 یارکه ک یاست: در موارد یشود. گفتن یس، به او مراجعه مییرد و پس از ریگ یقرار م

 .٢ردندک یمراجعه م س آمد، مردم به عباس یا عثمان برنمیاز دست عمر 
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برد و در  یبسر م یعنفوان جوان در س در دوران خالفت عثمان س یحسن بن عل
ات کرامونش، نیتوانست از رخدادھا و اتفاقات پ یه مکقرار داشت  یخاص یسن ی مرحله

، ش صحابه ریو سا س راشد، عثمان بن عفان ی فهیخل یاسیاموزد و از دانش سیب یادیز
 ببرد؛ از جمله: یادیز ی استفاده

 فهیانتخاب خل ی در مورد نحوه سر عمرینظ یدانش ب -١
ن یداشت و تا واپس یپارچگیکبه حفظ وحدت و  یا ژهیتوجه و س عمر فاروق

ه از بابت ک یبود؛ آن ھم در لحظات یامت اسالم ی ندهیآ ی شهیاتش، در اندیلحظات ح
 س ق عمریمان عمیه اک یآن لحظات جاودان !یبرد.آر یجراحات وارده، به شدت رنج م

در آن لحظات  س عمر فاروق .١افتی یثارش تجلیو اد. و اخالص یان گردیدرآن نما
ه کارائه داد  یا سابقه ین و بید، روش نویجد ی فهینش خلیگز یسخت، برا

در  یو یراھبرد یاستراتژ ی نهیرش در زمینط یق و بیدانش عم ی دھنده نشان
ح، یه با نص صرکآن یب ص خدا ش از او رسولیباشد. پ یم یومت اسالمکح ی اداره

اساس  ز، برین س رکرده و ابوبکرا وداع  یند، دار فانکن یین تعیرا به عنوان جانش یسک
ن نمود یین خود، تعیرا به عنوان جانش یبا آنان، و ینزیو پس از را ش مشورت صحابه

 یرا برا یه از او خواستند، شخصکن موت بود یبال در س ه نوبت شخص عمرکنیتا ا
م گرفت، ینه تصمین زمیار در ایبس ی شهیپس از اندد؛ لذا ین نماییخود، تع ینیجانش

ط آن زمان یه متناسب با شراکند کن خود انتخاب یانتخاب جانش یبرا یدیروش جد
را به خاطر حسن  س رکابوب ،ه ھمهکشتافت  یبه دار باق یدر حال ص خدا باشد. رسول

 ص آن حضرت ینیق جانشیگران الیش از دیه در اسالم داشت، بک یادیز ی نهیشیپ
دور از  ص امبریپ ینینرو احتمال بروز اختالف در مورد جانشیدانستند و از ا یم

را رھنمون  یردارش، امت اسالمکبا گفتار و  ص خدا ه رسولکنیژه ایانتظار بود؛ بو
  رکه ابوبکباشد. آن زمان  یشان مین فرد، پس از ایتر ستهیشا س رکه ابوبکشده بود 

ه عموم کدانست  یم ین نمود، به خوبییفه تعیعنوان خلرا به  س ، عمرس قیصد
نرو پس از یدانند. از ا یخالفت م ین فرد برایتر ستهیرا شا س ز عمرین ش صحابه

رد و کن یین تعیرا به عنوان جانش س عمر ،ش با بزرگان صحابه یزنیمشورت و را
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به  س عمرن سان، تمام صحابه در مورد خالفت یس با او مخالفت ننمود و بدکچیھ
 یه براکل بود کن شیسوم، بد ی فهیاما روش انتخاب خل .١دندیاجماع و اتفاق نظر رس

ل شد و شش تن از صحابه کیشمار تش  ل از چند نفر انگشتکمتش یین منظور شورایا
ن یدر مورد جانش یزنیرا یبرا س عمر یخالفت بودند، از سو ی  ستهیآنھا شا ی ه ھمهک
 ی وهی، شس گر تفاوت داشتند. عمریآنان با ھمد یکایکن شدند؛ ھرچند یی، تعیو

ن یینه را تعین زمیدر ا یافک یرد و تعداد آراکفه و مھلت آن را مشخص یانتخاب خل
فه را در یانتخاب خل ی سپرد و نحوه ین مجلس مشورتیفه را به این خلیینمود و تع

ان یرا مأمور مراقبت از جر یاز سربازان الھ یح داد و تعدادیصورت برابر بودن آرا، توض
نند. ناظران کمقابله  یانتخابات در مجلس خود نمود تا با ھرگونه ھرج و مرج احتمال

در  یا حتیفه شود و یه وارد مجلس انتخاب خلکدادند  یاجازه نم یسک، به یانتخابات
 .٢ابدیگذرد، اطالع  یه در مجلس مک یلیاطراف مجلس خبرگان، دور بزند و از مسا

 …بر آنچه گذشت یلیتحل

 آنان یھا فه و نامین خلییمجلس تع یاعضاتعداد  -۱
 یعله عبارت بودند از: کفه انتخاب شدند ین خلییتع یبرا س عمر یشش نفر، از سو

 و عوام بن ریزب وقاص، ین عفان، عبدالرحمن بن عوف، سعدبن ابب عثمان طالب، یبن اب
 دید بن زیسع یبودند؛ ول. ٣مبشره ی ، جزو عشرهھا نیا ی . ھمهداللهیعب بن طلحة

د: یگو یر میثکن شورا نبود. ابن یا یباشد، جزو اعضا یمبشره م ی از عشره یکیه ک س
ه کخبرگان قرار نداد  یشمار شورا را در س دید بن زیاز آن جھت سع س د عمریشا
انش به امارت یکه نزدکرد ک یم یادیز یسع س و عمر .٤بود یعد یبن ی فهی، از طایو

خالفت و امارت  ی ستهیه شاکوجود داشتند  یسانکانش، یکنزد درمیاننرسند؛ ھرچند 
 یانش بود، در شمار اعضایکه از نزدکرا  س دید بن زیسع س رو عمر نیبودند. از ا

                                                           
 .۱۲۲، صیقرش ی ات الفاروق. نوشتهیأول -١
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 داده است. (مترجم). یبودن آنان گواھ یبھشت
 ).۷/۱۴۲ة (یالنھایة والبدا -٤
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ز یت خالفت نیاحراز مسؤول یبرا یانتخابات یه در واقع نامزدھاکفه ین خلییتع یشورا
 .١بودند، قرار نداد

 فهیروش انتخاب خل -۲
از خود، جمع شوند و  یکی ی ه در خانهکشورا، دستور داد  یبه اعضا س عمر

ز ھمراه ین س ند. عبدالله بن عمرینما یزنیفه، با ھم مشورت و رایرامون انتخاب خلیپ
ب یرفت. صھ یه نامزد خالفت بشمار نمکرا داشت  یزن و مشاوریآنان بود و تنھا نقش را

به او  س نماز بود؛ عمر فاروق ی شورا، مسؤول اقامه یاعضا یزنیمدت رادر  س یروم
ت، از آن جھت ین مسؤولیا». ینماز ھست ی ن سه روز، مسؤول اقامهیتو، در ا«فرمود: 

فه، یاز شش عضو مجلس انتخاب خل یکچ یه ھکنھاده شد  س بیصھ ی بر عھده
 یاز سو یتیت، حماین مسؤولیرد و ایعھده نگ نماز را بر ی ت امامت و اقامهیمسؤول

مقداد بن  س عمر فاروق .٢دن آن شخص قلمداد نگرددیخالفت رسبه  یبرا س عمر
ن نمود تا بر ییتع یرا به عنوان ناظران انتخابات ب یانصار ی اسود و ابوطلحه

 .٣نندکل شده نظارت کیتش یفه در شورایانتخاب خل ی نحوه
 
 

 فهیبه منظور انتخاب خل یزنیرا یمھلت مقرر برا -۳
ه کن نمود ییخبرگان تع یشورا یزنیمشورت و را یسه روز را برا س عمر فاروق

ش ین مدت را افزایه اکفه بود و اجازه نداد ین خلییتع یبرا یبو مناس یافکفرصت 
 درمیانبروز اختالف  یشورا، به معنا یاعضا ید مھلت مقرر از سویه تمدکدھند. چرا

به آنان  س نرو عمر فاروقیآن بود. از ا ی فه و گسترش دامنهیآنان بر سر انتخاب خل
ن ییرا به امارت خود تع یه شخصکفرا رسد  یحتمًا روز چھارم در حال«فرمود: 

 .٤»دیا ردهک
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 فهیانتخاب خل یبرا یافک یتعداد آرا -۴
 درن گروه یمردم امامت بده تا ا یسه روز، برا«دستور داد:  س بیبه صھ س عمر

ن یدند، در اینظر رس  نفر به اتفاق یکارشان بپردازند؛ اگر در مورد خالفت کخانه به 
 س ن سان عمری. بد١»دیه به مخالفت آنان برخاست، گردنش را بزنکس کصورت ھر 

ند و درصدد ک، مخالفت نمسلمانا یه با نظر شوراکرد کرا صادر  یسکشتن کدستور 
 ص خدا م، به دستور رسولکن حیبا صدور ا س د. عمریمسلمانان برآ درمیان ینکاف تفرقه
رجل من�م ير�د أن �شّق  أمر�م مجيع ىلعمن أتا�م و«ه فرموده است: کرد کعمل 

ارتان به صورت که زمام کدر آن حال «: یعنی .٢»عصا�م، أو يفرق مجاعت�م فاقتلوه
ا یجاد اختالف ید و قصد ایایس نزد شما بکاز شما باشد، ھر  یکیپارچه به دست کی

 .»دیشکشما را داشته باشد، او را ب ی پارچهکیجماعت  درمیان ینکاف تفرقه
 یدستور داد تا برا ،ن افرادیبه ا س خ آمده است: عمریتار یھا تابکاز  یدر بعض

ه اگر پنج تن از آنھا در کرد کم را صادر کن حیجا جمع شوند و ایک یزنیمشورت و را
رش نظر جمع امتناع یاز آنان، از پذ یکینظر برسند و   نفر به توافق یکمورد خالفت 

نظر داشته  یکنھا،  ه چھار نفر از آک ین دستور داد در صورتیشند؛ ھمچنکد، او را بینما
 یگفتن .٣نند، گردنش را بزنندک یآنھا خوددار یرش رأیگر، از پذیباشند و دو نفر د

ه کباشد  یم یاساس یب و بیات عجکست و از نیح نیت، صحین روایاست: سند ا
 ی ت خودساختهین روایپرداخته است. ا به نام ابومخنف، آن را ساخته و یشخص

 ین ادعایباشد. ا یم ش رت درخشان صحابهیز سیح و نیات صحیابومخنف، برخالف روا
ه کاساس و بل یب ییداده است، ادعا ین دستوریچن س بیبه صھ س ه عمرکابومخنف 

صادر  ین دستوریچن یدر حال س ان دارد عمرکباشد. چگونه ام یست میناشا یگفتار
دانسته و خودش با  یم ش دگان صحابهیه آن شش نفر را از بزرگان و برگزکرده باشد ک

ه فه را به آنھا سپردین خلییت تعیه آنان، سرآمدان صحابه ھستند، مسؤولکنیعلم به ا
 .٤است؟
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آنان را «گفت:  س به انصار س ه عمرکرده کت را نقل ین روایز این /ابن سعد 
دند، به سراغشان ید و چنانچه در مدت سه روز، به اتفاق نظر نرسیخانه ببر یکداخل 

به  یان آن، شخصیاز راو یکیت، منقطع است و ین روایا. ١»دید و آنان را گردن بزنیبرو
 .٢اند ف دانستهیضع ،اتیه محدثان، او را در نقل رواکباشد  یبن حرب م کنام سما

 داور در صورت وجود اختالف یک یداور -۵
اھل شورا حاضر شود؛ البته  ی در جلسه س ه عبدالله بن عمرکرد کت یوص س عمر

آنھا  یبرا س فه داشته باشد. عمرین خلییتع ی نهیدر زم یا دخالتیار یه اختکآن یب
، در یگرینظر داشتند و سه نفر ھم، نظر د یکه چنانچه سه تن از آنان کح داد یتوض

ن یاز ا یکبا ھر  س م (داور) قرار دھند و عبداللهکرا ح س ن صورت عبدالله بن عمریا
ه کن دستور داد ی، ھمچنینند. وکن ییفه را تعیخل ،ه ھمراه شد، آن گروهکدو گروه 

ه کھمراه شوند  ی، با گروھس شدن به قضاوت عبدالله بن عمر یدر صورت عدم راض
را  س ن حال عبدالرحمن بن عوفیبا آنان بود و در ع س عبدالرحمن بن عوف

 یشنو ف ه از او حرکرد که یف نمود وتوصیار توصکش و درستیاند راست یتیشخص
 .٣باشند داشته

ت ینند و مسؤلک یفه، نظارت میان انتخاب خلیجر ، بریسربازان الھ -۶
 دنریگ یاز ھرج و مرج را برعھده م یرینظم و جلوگ یبرقرار

ابوطلحه!  یا«را به حضور خواست و به او گفت:  س یانصار ی ابوطلحه س عمر
د. لذا پنجاه تن از انصار را انتخاب یشما عزت بخش ی لهی، اسالم را به وسأل وندخدا

فه یان خود، به عنوان خلیرا از م کییتا  نماق یشورا) را تشو ین گروه (اعضاین و اک
ه مرا در قبرم ک یزمان«ز گفت: ین س به مقداد بن اسود س عمر .٤»نندکن ییتع

فه یان خود، به عنوان خلینفر را از م یکن تا کخانه جمع  یکن گروه را در ید، ایگذاشت
 .٥»ندین نماییتع
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 تر است ستهیه از او شاک یسته با وجود فردیشا یت شخصیجواز تول -۷
ت را به یتوان تول یم ،ه با وجود شخص اصلحکن است یمثبت شورا، ا یامدھایاز پ یکی
شش  س را عمریقرار دارد. ز یتر نییدر حد پا یستگیه از لحاظ شاکرد کواگذار  یفرد

گرفتن خالفت،   برعھده یان خود براینفر را از م یکه کرد کمأمور  تن از اصحاب را
دانست  یه مکرد کن منظور انتخاب یا یشش نفر را برا یدر حال، ینند؛ وکن ییتع

ز ین یا ارگزاران منطقهکدر انتصاب  س دارند. عمر یگران برترین افراد بر دیاز ا یبرخ
نش یگز یت براین صالحییار تعیمع س دگاه عمریه را داشت. چنانچه از دین رویھم

 یگریازات دیشد و امت یخالصه نم ینیل و مناقب دی، فقط در فضایا ارداران منطقهک
ر ینار تقوا و ساکز در ین یاسیاز دانش س یو برخوردار یراھبرد یھا ییل توانایاز قب

رةبن یه، مغیمعاوبه  ییھا تینرو مسؤولیگرفت. از ا ی، مورد توجه قرار مینید یھا ارزش
بر  یو علم ینیه از لحاظ دکبودند  یگریداد؛ ھرچند افراد د  شعبه و عمرو بن عاص

 .١وفهکدر  س در شام بود و ابن مسعود س داشتند؛ چنانچه ابودرداء یبرتر ھا نیا

 نین جانشییتع ی در نحوه س شگرد عمر -۸
آن،  ی ه شورا، فقط در شش نفر خالصه نخواھد شد و دامنهکدانست  یم س عمر

افت. به ینه، گشترش خواھد ینان مدکسا ی از ھمه یفه، تا اخذ رأین خلییتع یبرا
اھل  یبرا یه فرصت مناسبکرد کن ییفه تعیانتخاب خل یل سه روز را براین دلیھم

نه ینان مدکشتر سایدگاه بینند و براساس دک یزنیفه رایشورا بود تا در مورد انتخاب خل
ز ین یر بالد اسالمینان ساکند. سایخود را اعالم نما ییه ھمان صحابه بودند، نظر نھاک

ونت صحابه بود و کنه، محل سیه مدکنه بودند. چرایرو اھل مدینه پین زمیدر ا
نه یآنان را در مد س ونت داشتند. چنانچه عمرکنه سیسرآمدان صحابه ھمچنان در مد

 .٢فتح شده، باز داشته بود یھا نینگه داشته و آنھا را از ھجرت به سرزم

 یاسیل و نھاد سکن تشیمجلس شورا، بزرگتر -۹
ان ینفر را از م یکرد تا کفه را به اھل شورا واگذار یانتخاب خلت یمسؤول س عمر
از اھل  یکچ یه ھکم ینکته اشاره کن نینند. جا دارد بدین منظور برگزیا یخود برا
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 یکچ یم، مورد اعتراض ھین تصمیرد. چنانچه اکمخالفت ن س م عمرین تصمیشورا، با ا
ه در کم یدر دسترس ماست، سراغ نداره ک یبر متون ز قرار نگرفت. بنایر صحابه نیاز سا

ا پس از ی س ات عمرین لحظات حیا در واپسیمطرح شده و  یگریشنھاد دیآن زمان پ
م ین تصمیه ھمه، اکاعتراض نموده باشد. بل س م عمریبر تصم یسکوفاتش، 

 آن دانستند. یرفتند و مصلحت مسلمانان را در اجرایرا پذ س عمر ی مانهکیح
س دولت ییاش، انتخاب ر فهیه وظکل داد کیتش یسرآمد یاسیئت سیھ س ! عمریآر

نبوغ  ی ه زادهکن ینو ین نھاد قانونیش ایدایپ یئت و به عبارتین ھیل اکیفه بود. تشیا خلی
ژه اصول مورد یاسالم و بو یبا اصول و مباد یچگونه تعارضیاست، ھ س عمر یو دانش واال

 ،در مسجد جامع ،س رد عمریکن رویبه دنبال اه کشورا ندارد. چرا ی نهید اسالم در زمییتأ
ن یعت شد. لذا ایب یمجلس خبرگان، به صورت عموم ین شده از سوییتع ی فهیبا خل

ل کیتش یین شورایه چنکداد  س ن حق را به عمری، ایسکه چه کمورد است  یسؤال، ب
ن پرسش، مطرح یه اکشنھاد چه بود؟ حال ین پیا ی ارائه یبرا س ل عمریا دلیدھد 
دند و یردند، آن را پسندکد ییشنھاد را تأین پیه مسلمانان اکم یاست بدان یافکشد، 

از  یکی . و اجماع،ن مورد اجماع صورت گرفتیه در اکھم ننمودند؛ بل یچ اعتراضیھ
 .١باشد یم یع اسالمیمنابع تشر

در  یاسیس لکشتن یه شورا، واالترکم یدان ین بود و میراشد یاز خلفا یکی س عمر
به عنوان  س ه عمرک ین بوده است؛ چنانچه افرادیراشد یدوران خلفا ینظام اسالم

متعال به  یخدا یه از سوکداشتند  یل منحصر به فردیرد، فضاک یشورا، معرف یاعضا
ن باورند یرو مسلمانان بر ا نیان نمود. از ایآنھا را ب ص رمکآنان داده شده بود و رسول ا

اش را  یزندگان س رسد. عمر یمبشره نم ی مان و تقوا به عشرهیاز لحاظ ا یچ مؤمنیه ھک
ر کرات موت، ھمچنان به فکه با وجود جراحات وارده و سکان رساند ین سان به پایبد

اربرد دارد. کشه یھم یه براکل داد کیتش یا سابقه یب ییستم شورایمسلمانان بود و س
مطرح  ،ص رمکا  رسول یردارکو  یگفتار م و سنِت یرک، اصل شورا در قرآن کبدون ش

از  س اند، عمر به اصل شورا عمل نموده س رکو ابوب ص خدا ه رسولکشده و از آنجا 
 یروش برا یک ی انجام داد، ارائه س ه عمرک یارکه کباشد؛ بل یبدعتگذار نم ،ن نظریا
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از او رسول  تدبیری اندیشید و کاری کرد که پیش س ه بود؛ البته اگرچه عمرفین خلییتع
، برگرفته از اسالم س نکرده بودند، اما یقینًا این رویکرد عمر س و ابوبکر صدیق ص خدا

راستین و اصل شورا بود و چه کار بجا و نیکویی انجام داد که در آن شرایط، بھترین 
 .١شد و امت اسالم محسوب می ش گزینه و راه برای حفظ وحدت و مصالح صحابه

ھنگام سیاسی  هاصولی و ب یھا گیری تحول باشکوه و نیز تصمیمشکی نیست که این 
به جای  س ، نقش بسزایی در باالبردن اندیشه و تفکر سیاسی حسنس از سوی عمر

گاھی وافر بود که پس از چندی، حسن ر د س نھاد؛ چنانچه بر اساس ھمین شعور و آ
کپارچگی امت، در پیش یجاد وحدت و یا ی هدر زمین ینینو ی هدوران خالفتش، شیو

گرفت و مسلمانان را از اختالف و چنددستگی رھانید. آری! نبوغ و نوآوری نخبگانی 
گاھی و تجربس ھمچون حسن  ی هرد پیشینیان، در زمینیکه از روکاست  یا ه، برآینِد آ

 کنند. می سبکوه، کو باش ییخدا یجاد تمدنیا

 شورا ی هروش عبدالرحمن بن عوف در ادار
از طریق شورایی بود که  س ، شاھد به خالفت رسیدن عثمانس علیحسن بن 

شورا،  ی هادار یبرا س نمود؛ عبدالرحمن آن را اداره می س عبدالرحمن بن عوف
 را را برداشت:یز یھا گام

 تشکیل جلسات شورا -۱
 ی هالمؤمنین عائشه و یا خان أم  ی ه، اعضای شورا در خانس سپاری عمر پس از خاک

اک بن قیس، جلسات خود را آغاز نمودند تا به فاطمه دخت ر َقیس و خواھر َضحَّ
مھمی بپردازند که به آنان محّول شده بود؛ چنانچه پس از گفتگوھای متعدد،  ی هوظیف

 .٢مسلمانان از آن استقبال نمودند ی های رسیدند که ھم به نتیجه
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گیری به  هاز اعضای شورا برای کنار س در خواست عبدالرحمن بن عوف -۲
 نفع عضو اصلح

اعضای شورا خواست  ی هاز ھم س پس از آغاز فعالیت شورا، عبدالرحمن بن عوف
به نفع  س تا امر تعیین خلیفه را به فرد افضل و اصلح واگذار نمایند که در این میان، زبیر

 س ھم به نفع عبدالرحمن س . سعدس به نفع عثمان س کنار کشید و طلحه س علی
کرد. بدین ترتیب تعداد نامزدھا، به سه نفر کاھش یافت. سپس گیری  هکنار

رو به علی و عثمان نمود و از آنان پرسید: کدام یک از شما، خود را از  س عبدالرحمن
کشد تا آن را به دیگری بسپاریم و او نیز فرد افضل و اصلح را  این امر خطیر کنار می

به آنان گفت: اگر امر تعیین خلیفه  س تعیین نماید، آن دو ساکت ماندند. عبدالرحمن
را به من بسپارید، من در این امر، نسبت به فرد افضل و اصلحتان قصوری نخواھم کرد 

 .١و آن دو نیز این امر را پذیرفتند

 شورا به عبدالرحمن بن عوف  ی هواگذاری ادار -۳
به اعضای شورا، از صبح روز یکشنبه شروع  ی هعبدالرحمن، به محض پایان جلس

مشورت با مردم و بزرگان شھر نمود و تا روز چھارشنبه که پایان مھلت مقرر بود، این 
رفت و به او گفت: اگر من با تو  س ابتدا نزد علی س کار را ادامه داد. عبدالرحمن

را  س گزینی؟ او نیز عثمان بن عّفان بیعت نکنم، تو چه کسی را به خالفت برمی
پاسخ  س رفت و از او ھم ھمین را پرسید. عثمان س پیشنھاد کرد. سپس نزد عثمان

و  س پس از آن، نزد سایر صحابه رفت س گزیند. عبدالرحمن را بر می س داد که علی
با آنان مشورت و رایزنی نمود. چنانچه از تمام ساکنان مدینه، اعم از ثروتمند و فقیر، 

رابطه با آنان  زن و مرد، بزرگ و کوچک و حتی بردگان نظرخواھی کرد و در این
بدین نتیجه رسید که بیشتر مردم،  س وجو، عبدالرحمن گفت. در پایان این پرس سخن 
را برای خالفت  س دانند؛ ھرچند عده ای، علی را برای خالفت بھتر می س عثمان

اش،  هخواھرزاد ی هشب چھارشنبه به خان هنیم س دانستند. عبدالرحمن تر می شایسته
اش رسید، مسور خواب بود؛ لذا در زد تا  هت. ھنگامی که به خانِمسَور بن ِمخرمه، رف

بینم که به  مسور را بیدار کند. به محض اینکه مسور بیدار شد، به او گفت: مسور! می
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ای، اما من امشب اصًال نتوانستم بخوابم. اینک بلند شو و برو زبیر و سعد را  خواب رفته
آمدند، با آنان مشورت نمود.  س دالرحمن. چون زبیر و سعد نزد عب١به اینجا بیاور

آمد تا دیرزمانی با او گفتگو  س فرستاد و چون علی س سپس مسور را به دنبال علی
 نزدش آمد، تا اذان س و ھنگامی که عثمان س کرد. آنگاه مسور را نزد عثمان فرستاد

 .٢صبح به گفتگو و رایزنی پرداختند

  س نظر در مورد خالفت عثمان ـ اتفاق۴
نوامبر  ۶جری برابر با  ھ۲۳الحّجه سال  پس از نماز صبح آخرین روز از ماه ذی

را به سر  ص رسول خدا ی هدر حالی که عمام س میالدی، عبدالرحمن ۶۴۴سال
داشت، وارد مسجد شد. پیش از آمدن او، اعضای شورا در کنار منبر گرد ھم آمده، 

ل مھاجرین و انصار و فرماندھان و افرادی را به دنبا س منتظر او بودند. عبدالرحمن
، س ، امیر شام؛ عمیر بن سعدس والیان حاضر در مدینه فرستاد. در آن زمان معاویه

آنان، در حج آن  .٣امیر مصر، در مدینه حضور داشتند س امیر ِحمص، و عمرو بن عاص
 را تا مدینه ھمراھی کرده بودند. س سال، حضور یافته و عمر فاروق

چون مردم نماز صبح گزاردند و «بخاری، در این رابطه چنین آمده است: در روایت 
افرادی را به دنبال مھاجرین و  س اعضای شورا کنار منبر گرد ھم آمدند، عبدالرحمن

انصار و فرماندھان و والیان حاضر در مدینه که به حج آمده بودند، فرستاد. زمانی که 
از گفتن شھادتین، چنین گفت: ای  برخاست و پس س ھمه جمع شدند، عبدالرحمن

 س علی! من در این مورد با مردم صحبت کردم، دیدم که بیشتر آنان با خالفت عثمان
نمود و گفت: من با تو  س موافق ھستند؛ پس از من ناراحت مشو. سپس رو به عثمان

 ی هو روش دو خلیف ص کنم بدین شرط که پایبند قرآن، سّنت رسول خدا بیعت می
، مھاجران، انصار، فرماندھان و والیان و سایر س اشی. بعد از عبدالرحمنپیشین ب

                                                           
 .۱۰۷ – ۱۵۶الخلفاء الراشدون، الخالدی،  -١
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 س ، آمده است: علیالتمهيد و البياندر کتاب  .١بیعت کردند س مسلمانان با عثمان
 .٢بیعت نمود س ، با عثمانس اولین فردی بود که پس از عبدالرحمن

 شورا ی هدر ادار س مدیریت عبدالرحمن -۵
شورا از خود نشان داد، حاکی از  ی هدر ادار س عبدالرحمن بن عوفمدیریتی که 

باشد. او، برای حفظ وحدت کلمه از  درایت، ایمان و ایثار او نسبت به مصالح امت می
از اصول شورای انتخاب خلیفه را   هخواھش نفس گذشت و بدین ترتیب نخستین جلو

بیری که از خود بروز داد، در نمایان کرد.وی، با صبر، آرامش، دوراندیشی و حسن تد
م که ینک این امر مھم و خطیر، به موفق گردید. اینک مراحلی را پردازش می

 در این فرایند طی نمود: س عبدالرحمن
 ی هھا و آرای ھم هآن، شنیدن دیدگا ی هروش کار شورا در اولین جلس ی هارائ الف:

شورا بود تا او  ی هیان اداراعضا و شناخت اھداف ھر یک از آنان، نخستین گام در جر
 بتواند با علم و بصیرت، در این راه حرکت کند.

کنار کشیدن خودش از نامزدی مقام خالفت تا ھر نوع شکی در این زمینه را از  ب:
 میان ببرد.

او توانست در طول جلسه، نامزد مورد قبول ھر یک از اعضا را بشناسد و در  ج:
به  س و زبیر به عثمان، تقریبًا راه، برای تعیین عثماناثنای مذاکرات و با گرایِش سعد 

 عنوان خلیفه ھموار گردید.
نظر عثمان و علی را که نامزد مقام خالفت بودند، در مورد یکدیگر جویا شد و  د:

دانست که ھر یک از آنان، در صورتی که خود به خالفت نرسد، ھیچ کس را برای این 
 اند.د مقام، سزاوارتر از آن یکی، نمی

غیر از اعضای شورا، با خواّص و صاحب نظران و نیز دیگر اقشار  س عبدالرحمن : ھ
 ،س جامعه مشورت کرد و بدین نکته پی برد که بیشتر مردم، ھیچکس را ھمچون عثمان

 .٣دانند مقام خالفت نمی ی هسزاوار و شایست

                                                           
 ).۷۲۰۷صحیح البخاری، کتاب األحکام (حدیث :  -١
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از نامزدی مقام گیری خودش  هبا فراست، درایت و ایثار و کنار س عبدالرحمن بن عوف
خالفت و چشم بستن بر خواھش و میل درون برای احراز باالترین مقام حکومتی، توانست 

 مھم عبور دھد که خود، سزاوار بسی تقدیر و ستایش است. ی هامت را از این مرحل
در جریان  س گوید: از بھترین اقدامات عبدالرحمن بن عوف َذَھبی در این باره می

کنار کشیدن خودش از نامزدی مقام خالفت بود. او سپس فردی را به مذاکرات شورا، 
دادند. وی، در  ، او را ترجیح میش این مقام برگزید که صاحب نظران و بزرگان صحابه

 س این کار مھم، با کنار گذاشتن ھر نوع تمایل و تبعیض، امت را به بیعت با عثمان
گرفت و یا  ش، این مقام را در دست میسوق داد. اگر او به فکر این مقام بود، یا خود

 .١نمود را به عنوان خلیفه معرفی می س پسرعمویش، سعد بن أبی َوّقاص
جلوه  ش بدین سان تصویری دیگر از ارزش و اھمیت شورا در عصر خلفای راشدین

نمود که عبارت بود از انتخاب خلیفه از طریق مجلس شورا و تعیین او پس از مشورت و 
 .٢مردم و بیعت آنان با او ی همرایزنی با ھ

 .٣دشمنان در مورد ماجرای شورا  یها اباطیل و دروغ
گمراھان کوردل، در مورد تاریخ اسالم، دست به جعل اخبار و روایات دروغینی 

اند که ماجرای شورا نیز از این امر مستثنی نیست. خاورشناسان نیز در آثار خود  زده
اند. متأسفانه برخی از نویسندگان و  ا را گسترش دادهاین روایات را منعکس کرده و آنھ

ی خود، ھا پژوھشگران معاصر نیز بدون تحقیق و پاالیش اخبار و روایات، در کتاب
 دھند. چنین روایاتی را مورد استناد قرار می

توزان، با توجه خاص به این رویداد مھم در تاریخ اسالم، به تألیف در این زمینه  کینه
توان به أبومخنف، ابن  اند که به عنوان مثال می آن پرداخته ی هدربار ییھا و نشر دروغ

ماجرای  ی هاشاره کرد. ابن سعد از طریق واقدی ُنه روایت دربار .٤عقده و ابن باَبویه
وی، از طریق ُعَبیدالله بن موسی  .٥نقل نموده است س شورا و بیعت مردم با عثمان
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و تعیین  س این مضامین را در بر دارد: قتل عمر نیز روایتی در کتاب خود آورده که
خالفت در صورتی که  ی هبه علی و عثمان پیرامون نحو س اعضای شورا، وصیت عمر

 .١در این زمینه س به ُصھَیب س ھر یک از آنان به خالفت برسد و نیز سفارش عمر
ز ابو ، اس بالذری نیز روایتی را در مورد ماجرای شورا و جریان بیعت با عثمان

نقل کرده است. طبری ھم  .٥و عبیدالله بن موسی .٤، واقدی.٣، ھشام َکلبی.٢مخنف
 .٦یتی از ابومخنف استناد نموده استدر این ماجرا، به روا

ھمچنین ابن ابی الحدید در تعریف جریان شورا، از روایات احمد بن عبدالعزیز 
. مھمترین مضامین ٨و ھمچنین کتاب الشوری واقدی استفاده کرده است .٧جوھری

 این روایات عبارتند از:

 به ِاعمال تبعیض در امر تعیین خلیفه ش ـ متھم نمودن صحابه۱
به ِاعمال تبعیض و ضایع کردن  ش ، صحابه.٩در برخی از روایات ساختگی و موضوع

از  س شود که علی گردند و چنین وانمود می حقوق دیگران در تعیین خلیفه متھم می
در روند انتخاب خلیفه خشنود نبوده است. ابومخنف و ھشام  س عبدالرحمناقدامات 

کنند که عمر وصّیت نمود: در صورتی که  کلبی از پدرش و احمد جوھری روایت می
به خالفت انتخاب گردد  س تعداد آرای دو نفر برابر شد، شخص مورد تأیید عبدالرحمن

یع خواھد شد؛ زیرا کرد که حّقش ضا به ھمین خاطر احساس می س و علی
را به عنوان خلیفه ، او س اش با عثمان خویشاوندی ی عبدالرحمن، به خاطر رابطه

ابن َتیمّیه با رّد ھر نوع نسبت نزدیک میان عبدالرحمن و عثمان،  .١٠کند انتخاب می
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او.  ی کند که عبدالرحمن نه برادر عثمان بود، نه پسرعمویش و نه از قبیله بیان می
زھره با  بنی ی ُاَمّیه؛ و رابطه از بنی س ُزھره بود و عثمان از بنی س عبدالرحمن

امیه بوده است. از سوی دیگر  آن با بنی ی ھاشم به مراتب نزدیکتر از رابطه بنی
بودند و عبدالرحمن و سعد بن أبی وّقاص نیز جزو  ص ھای پیامبر خدا زھره، دایی بنی

هذا خاىل؛ «فرمود:  س سعد ی درباره ص آمدند. چنانچه رسول خدا آنھا به حساب می
 
َ

اش را به من  این مرد، دایی من است. پس ھر شخصی، دایی«یعنی:  .١»فَلُ�ِ� امُرٌؤ خاهل

. ھمچنین باید در »)ھمچون دایی من ندارد یا نشان دھد (تا معلوم شود که ھیچکس، دایی
پیمان اخّوت برقرار ھرگز بین دو مھاجر و یا دو انصار  ص نظر داشت که رسول خدا

میان َسعد بن َربیع و عبدالرحمن بن  ص نکرد و طبق احادیث مشھور آن حضرت
. در این روایات ساختگی بدین نکته توجه نشده که ٢عوف پیمان برادری برقرار نمود

، از نسبت دامادی (خویشاوندی سببی) ھا نسبت خونی (حویشاوندی َنَسبی)، نزد عرب
عمیق و  ی اند، رابطه نی که چنین روایاتی را ساخته و پرداختهتر بوده است. کسا قوی

اند که این رابطه، براساس  شگرف میان نسل اول مسلمانان را درک ننموده و پی نبرده
و  س سببی عثمان ی خویشاوندی نبوده است. گفتنی است: رابطه ی رابطه

عیط و ُعقبه بن أبی مُ کلثوم دختر  با ام س از طریق ازدواج عبدالرحمن س عبدالرحمن
 .٣خواھر ولید حاصل آمده بود

 ھاشم امّیه و حزب بنی حزب بنی -۲
در امر تعیین خلیفه به دو  ص در روایت ابومخنف چنین آمده که یاران رسول خدا

ھاشم تقسیم شدند و در این مورد با ھم به  امیه و طرفداران بنی طرفداران بنی ی دسته
ما باید دانست که این قبیل روایات، مبتنی بر ھیچ سند مجادله و نزاع پرداختند؛ ا

 . متأسفانه موّرخان بر اساس ھمین روایات غیرمعتبر٤باشند معتبر و صحیحی نمی
کامًال بعید  ش اند. چنین منشی، از صحابه ی اشتباھی گرفتار آمدهھا ، به تحلیلیعیش

برادران و قبایل خود جنگیدند. است؛ زیرا آنان در کنار ھم و به خاطر اسالم، با پدران و 
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کردند تا دین خود را حفظ کنند؛ لذا چنین اقداماتی  ارزش دنیا را فدا می آنھا، کاالی بی
باشد. آنھا بسی بزرگوارتر  ای که بشارت بھشت به آنان داده شده، غیرممکن می از صحابه

 .١ندا از این طریق، حّل و فصل نمایاز آن بودند که مشکالت و مسایل خود ر

 اند نسبت داده س سخنانی که به دروغ به علی بن ابی طالب -۳
به  س اند که علی موّرخانی چون ابن َجریر از راویانی ناشناس روایت کرده

گفت: تو مرا فریب دادی و عثمان را به مقام خالفت رساندی تا ھمیشه  س عبدالرحمن
بھانه تراشید  س عبدالرحمنبا تو مشورت نماید و تو، در خالفت او صاحب قدرت باشی. 

 این آیه را تالوت نمود: س تا اینکه علی

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َما ُ�بَايُِعوَن  �َّ َ ٱُ�َبايُِعونََك إِ�َّ ِ ٱيَُد  �َّ يِۡديهِمۚۡ  َق فَوۡ  �َّ
َ
َما نََّ�َث  َ�َمن �  فَإِ�َّ

ٰ  يَنُكُث  ۡوَ�ٰ  َوَمنۡ  َ�ۡفِسهِۦۖ  َ�َ
َ
َ ٱ َعلَۡيهُ  َ�َٰهدَ  بَِما أ ۡجًرا �ِيهِ فََسُيؤۡ  �َّ

َ
 ﴾١٠اَعِظيمٗ  أ

 .]۱۰[الفتح: 
کنند؛  کنند، جز این نیست که با خدا بیعت می در حقیقت، کسانی که با تو بیعت می«

شکنی کند، تنھا به زیان خود  ی آنان است. پس ھر که پیمانھا دست خدا باالی دست
بماند، به زودی خدا پاداشی شکند، و ھر که بر آنچه با خدا عھد بسته وفادار  پیمان می

 .»بخشد بزرگ به او می
گوید: چنین روایاتی، با روایات صحیح در تعارض قرار  ابن کثیر در این رابطه می

برخالف این روایات ضعیف و موضوعی است که اھل  ش دارد؛ در واقع روش صحابه
ھم  غیرصحیح را ازاند که حدیث صحیح و  پردازانی روایت کرده بدعت و داستان

 .٢دھند تشخیص نمی
 
 

  س ی خالفت عثمان درباره س اعتقاد حسن بن علی
ھمان باوری بود که سایر  س ی خالفت عثمان درباره س اعتقاد حسن بن علی

اجماع کردند. ابوالحسن  س بر خالفت عثمان ش داشتند. چنانچه صحابه ش صحابه
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به خالفت انتخاب را اعضای شورایی  س گوید: عثمان در این باره می /اشعری 
ی آنان،  ، ھمه سزاوار احراز این مقام بودند، اما ھمهس کردند که بر اساس وصیت عمر

 .١تند و بر این مسأله اجماع نمودندرا پذیرف س خالفت عثمان
ی ترتیب خلفای راشدین،  ی اھل سنت درباره ابوعثمان صابونی در بیان عقیده

 س فاروق، معتقد به حقانیت خالفت عثمانگوید: آنان بعد از خالفت صّدیق و  می
اجماع تمام صحابه به خالفت  باشند، زیرا او، با اجماع اعضای شورا و پس از آن، با می

 .٢رسید

 برای فتح آفریقا س در لشکر اعزامی عثمان س حضور حسن
در جریان فتوحات  س ھای نظامی عثمان بن عفان ھا و برنامه ترین طرح مھم

 توان در موارد زیر خالصه نمود: میاسالمی را 
 شکست دادن سپاھیان فارس و روم. -۱
تداوم جھاد در آن سوی مرزھای قلمرو حکومت اسالمی و خنثی نمودن  -۲

 ھای دشمنان اسالم و حفظ آن مرزھا. تھدیدھا و توطئه
ھا و مراکزی ثابت و مستحکم در مرزھا جھت مقابله با حمالت گاه  ایجاد پایگاه -۳

 نان اسالم و حفظ آن مرزھا. گاه دشم و بی
اسالم، به شدت  تأسیس نیروی دریایی که در آن شرایط حساس، سپاھیان -۴

این نیرو، بعدھا در حمایت از دولت و تقویت و تداوم روند  .٣بدان نیازمند بود
فتوحات، نقش بسیار مھمی ایفا نمودند. از مراکز مھم نظامی و سیاسی 

شق در شام، و فسطاط در مصر را نام برد توان کوفه و بصره در عراق؛ دم می
کز نشر و ترین مرا که بعدھا به مھمترین شھرھای قلمرو اسالمی و عمده

 .٤گسترش اسالم مبّدل شدند
عبارتند از:  س مشھورترین فرماندھان فتوحات اسالمی در دوران خالفت عثمان

 .احنف بن قیس، سلیمان بن ربیعه، عبدالرحمن ربیعه و حبیب بن مسلمه
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ھای زیادی  درس س مسلمانان، از روند فتوحات اسالمی در دوران عثمان بن عفان
توان  می س ھای فتوحات در عھد عثمان بن عفان ھا و آموزه ترین درس گرفتند؛ از مھم

 :موارد ذیل را برشمرد
 .ی فتح و پیروزی نسبت به مؤمنان در زمینه أل ھای خداوند تحقق وعده •
ھای جنگی و تأسیس نخستین ناوگان  ھا و شیوه تاکتیکحّول و پیشرفت در  •

 دریایی.
 ھای تجسس و شناسایی برای کسب اطالعات از تحرکات دشمن. تشکیل گروه •
 حفظ وحدت و یکپارچگی در رویارویی با دشمن. •

عبدالله بن عباس،  .١به آفریقا، عبدالله بن زبیر، ابوذر غفاری س در لشکر اعزامی عثمان
 حضور داشتند. ش و جمع کثیری از صحابه .٢عبدالله بن جعفر، حسن و حسین

موضع پدر حسن، علی بن ابی طالب و سایر صحابه در مورد فتنه ای که به شھادت 
 عثمان منجر شد
ناز و نعمت و  ی، نقش داشت؛ از جمله: فراوانس در شھادت عثمان یعوامل مختلف

نه، تعصب یدر مد ش سوء آن بر جامعه، نبودن سرآمدان و بزرگان صحابه یامدھایپ
ل و یوسا یریارگک گران و بدخواھان اسالم و مسلمانان، به توطئه ینیچ سهی، دسیجاھل

 روان عبدالله بن سبا.یپ یزیانگ تر فتنه مردم و از ھمه مھم یکگوناگون در تحر یھا وهیش
 س مردم بر ضد عثمان یکتحر یرا برا یاگونھا و اسباب گون وهیدشمنان اسالم، ش

ف و سخنان دروغ و یاراج یا ردن پارهکو سر ھم  ینکپرا عهیار بستند؛ از جمله: شاک به
مورد و نابجا بر  یب یریگ ، خرده فهیمردم بر ضد خل یکمنظور تحر اساس به یب
از اصحاب ھمچون:  یو انتساب آنھا به تعداد یجعل یھا م نامهیفه و تنظیارگزاران خلک

و  ی، وصس یه علکن باور نابجا یا ی و اشاعه س ری، طلحه و زبیقه، علیصد ی شهیعا
توان  ینه، مین زمیگر اقدامات دشمنان اسالم در ایاست؛ از د ص خدا رسول ی فهیخل

ن توھم را در یرد؛ آنان، اکوفه و مصر اشاره کدر بصره،  ییھا ھا و گروه ل دستهیکبه تش
 ییارھاکگاه  اند، آن نه شدهیه به دعوت صحابه، رھسپار مدکردند کنه یعموم نھاداذھان 
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فتنه گر، عالوه بر اقدامات  یھا گروه .١منجر شد س ه به شھادت عثمانکانجام دادند 
ام یه بر ضد جور و ستم، قکل ین قبیاز ا ییر، و ادعاھایبکھمچون ت ییمزبور، با شعارھا

ردن کر ندارند و فقط خواھان عوض کاز من یجز امر به معروف و نھ ینموده و ھدف
از  س عثمان یریگ نارهکش بردند و خواھان یش را پیخو ی سهیارگزاران، ھستند، دسک

ت که خبر حرک نیبزرگوار را به شھادت رساندند. ھم ی فهیخالفت شدند و سرانجام، خل
ش، بر یش از پید، بیگر رس فتنه یاھ فه، به گروهیخل یاری یر شھرھا برایسا از مردم

ن، عثمان را به کل ممکه به ھر شکفه مصمم شدند و درصدد آن برآمدند یشتن خلک
 .٢قتل برسانند

 یعبدالله بن سبا یردگکبه سر سبئيه ی افتهی سازمان ی هکر است شبکان ذیشا
ھمچون  یعیپس از آن در وقا یھا ن فتنه و فتنهیا ی و پشت پرده ی، عامل اصلیھودی

ھایی که در  به شبھه س تابم زندگی نامه عثمان بن عفان کدر  و بودن یجمل، صف
آمده است به تفصیل پاسخ گفته و دروغ بودن و ساختگی بودن آنھا را  س مورد عثمان

 بیان کرده ام.
کامًال مطیع و فرمانبردار او بود. ابن ابی َشْیبه  س در دوران خالفت عثمان س علی

فرمود: اگر عثمان مرا به طناب  س کند که علی محمد بن َحَنِفّیه نقل میاز طریق 
و این خود، دلیلی  .٣نمود و فرمانبردار او خواھم بود کشد باز ھم از او اطاعت خواھم

 .٤س نسبت به عثمان س است بر میزان اطاعت و فرمانبرداری علی
را نزد  س علی س المروه رسیدند، عثمان ی ذی ھنگامی که معترضان به منطقه

، ھمراه مردی دیگر که نامش، بر ما معلوم س آنان فرستاد تا با آنان مذاکره نماید. علی
ن فرا خواند و آنان نیز نیست، نزد معترضان رفت و آنان را به رھنمودھای قرآ
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در روایتی آمده است که او چندین بار با آنان بحث و گفتگو کرد تا توانست  .١پذیرفتند
 .٢ارھای خود قرار دھندانع کند که قرآن را معیار این رفتآنان را ق

آنان در پنج مسأله به توافق رسیدند: تبعید شدگان به دیار خود بازگرداند، سھم 
المال ذخیره گردد، در تقسیم  محروم شدگان پرداخت شود، فیء و خمس در بیت

کار گماشته شوند. ھا جانب عدالت رعایت شود و تنھا افراد امین و توانمند به  ثروت
سپس این موارد را به روی کاغذ آوردند. ھمچنین آنان اعالم کردند که باید عبدالله بن 

بدین ترتیب،  .٣در امارت کوفه ابقا شوند س در امارت بصره و ابوموسی اشعری س عامر
آنان نیز رھسپار دیار خویش  ھای معترض، مصالحه نمود و با ھر یک از گروه س عثمان
 .٤شدند

انگیزان، نیرنگ دیگری کردند تا آن صلحی را که  پس از بازگشت معترضان، فتنه
ای جعل نمودند و  بسته شده بود، از میان ببرند. آنان، نامه س میان معترضان و عثمان

به دست مردی سپردند تا آن را مثًال به سوی مصر ببرد. او، در بین راه از کنار کاروان 
ای رفتار نمود که نظر آنان را به خود جلب کند. او وانمود  همصریان عبور کرد و به گون

ترسد، به شکلی که گویا چیزی با خود دارد که مصریان، نباید آن  کرد که از مصریان می
، س ای نزدش یافتند که در آن عثمان را ببینند. مصریان او را دستگیر کردند و نامه

ور داده بود تا ھمه معترضان را که ، دستس خطاب به حاکم مصر، عبدالله بن ابی سرح
 گردند، به قتل رساند و یا مثله نماید. به مصر باز می

عثمان  .٥عرضه داشتند س مصریان، خشمگین به مدینه بازگشتند و آن را بر عثمان
ای ننوشته است و به آنان پیشنھاد کرد که: یا دو مرد  به آنان گفت که او چنین نامه

د بیاورند که گواھی دھند او این نامه را نوشته و یا سوگندش مسلمان را به عنوان شاھ
ای نوشته و نه دستور نوشتن آن را داده است.  را بپذیرند که نه خوِد او، چنین نامه

ای خبر ندارد و ھیچ بعید نیست  به آنان اعالم نمود که از وجود چنین نامه س عثمان
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اند. اما با  و مھر او را جعل کرده  داده که دیگران، این نامه را نوشته و به عثمان نسبت
 .١نشدند و سخنان او را باور نکردند، معترضان قانع س وجود توضیحات عثمان

 ترین دالیل ساختگی بودن این نامه، عبارتند از: مھم
کرد  ای وانمود  بر، با رفتارھای خود شک مصریان را بر انگیخت و به گونه پیک نامه

کرد که  بر، این گمان را تقویت می ھراسد. در واقع، این رفتار نامه که گویا از مصریان می
 س نزد او چیزی است که مصریان، نباید از آن اطالع یابند. اگر واقعًا این نامه را عثمان

داد از راھی برود که مصریان، او را نبینند و در اسرع  نوشته بود به حامل آن دستور می
 برساند تا آن را اجرا کند. س رحوقت آن را به عبدالله بن ابی س

ھمه فاصله از مصریان،  البته این پرسش نیز وجود دارد که اھل عراق، با وجود آن
ای را  چگونه از وجود آن نامه، با خبر شدند و اطالع یافتند که مصریان، چنین نامه

پاسخ  زمان به مدینه رسیدند. تنھا تر اینکه ھر دو گروه، به صورت ھم اند؟ عجیب یافته
شخص دیگری را اجیر نمودند تا این  کنندگان این نامه، این پرسش، این است که جعل

نیز از  س خبر را به عراقیان برساند! این، ھمان سؤالی است که علی بن ابی طالب
ھمه فاصله با مصریان، چگونه از وجود  مردم کوفه و بصره پرسید که شما با وجود آن

، خود، پاسخ این پرسش را چنین بیان داشت که این س علی .٢آن نامه با خبر شدید؟
 .٣ریزی شده تا بار دیگر، مردم دچار فتنه و آشوب شوند ماجرا در مدینه طرح

شود این است که حکیم بن َجَبله و مالک اشتر چرا و  سؤال دیگری که اینجا مطرح می
رزمین خود برنگشتند. بدون ھیچ دلیل روشنی در مدینه ماندند و با دیگر عراقیان به س

ی دروغین را جعل کردند  شاید بتوان چنین ادعا نمود که آنان با پیشنھاد ابن سبأ آن نامه
و سپس آن سناریوی ننگین را به راه انداختند. در واقع، این سبئیان بودند که از وجود این 

 .٤ندآن به اھداف پلید خود دست یاب توانستند از طریق بردند و می نامه، سود می
را  س از طرف دیگر، آنان با انتساب آن به مروان بن حکم قصد داشتند تا عثمان

خبر از حکومت خود و طبیعتًا ناالیق جلوه دھند و چنین وانمود کنند که  فردی بی
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ای نوشته  را فراگرفته است. اگر مروان چنین نامه س فساد، دستگاه حکومت عثمان
راھی حرکت کند که مصریان، او را نبییند؛ در غیر کرد از  بود، به حامل آن توصیه می

گران بوده است، باید  دست فتنه این صورت، اگر گفته شود که شخص مروان نیز ھم
گفت که این احتمال، بر اساس شواھد و قراین، و اقدامات بعدی مروان، کامًال غیر 

 رسد. ممکن به نظر می
کرد؛ بلکه  انان را دچار فتنه میی ساختگی نبود که مسلم این نامه، نخستین نامه

ھایی را جعل کرده و به ام المومنین عائشه و  انگیزان، پیشتر نیز چنین نامه فتنه
در رّد  ل نسبت داده بودند. عائشه س و زبیر س ، طلحهس ای چون علی صحابه

سوگند به پروردگاری که مؤمنان به او ایمان دارند و کافران، «این اتھام چنین فرمود: 
ھای  ھمچنین آنان نامه .١»ام  وشتهای نن کنند، من، ھرگز چنین نامه او را انکار می

ھا چنین  دیگری را به سایر صحابه نسبت داده بودند که آن بزرگواران، در آن نامه
ی مردم به مدینه بیایند که در  در خطر است و باید ھمه ص اند که دین محمد گفته

ابن کثیر در این باره  .٢تر از جھاد در مرزھاست دینه واجباین شرایط، جھاد در م
 س ، زبیرس ای چون علی ھایی را جعل نمودند و به صحابه انگیزان، نامه گوید: فتنه می

  ھا را اصحاب مذکور، نوشته نسبت دادند و چنین وانمود کردند که این نامه س و طلحه
این اتھام، خود را از این افترا تبرئه  اند. اما صحابه با انکار و رّد  و برای آنان، ارسال کرده

ای را از قول خلیفه جعل کردند که در آن  نمودند. منافقان چنان گستاخ بودند که نامه
از  س حکم مجازات معترضان مصری به حاکم مصر ابالغ شده بود، حال آنکه عثمان

است بر ھای ابن کثیر تأکیدی  در واقع، این گفته .٣ای خبر نداشت وجود چنین نامه
اند که طبق آن، علی، عائشه، زبیر و  روایتی که طبری و خلیفه بن خیاط نقل کرده

ھای دروغین  وجود این نامه .٤اطالعی نمودند ھا اظھار بی نامه ، از وجود آنش طلحه
ی بزرگ داشت. منافقان از طریق جعل آن  تأثیر بسیار مھمی در آغاز و انجام آن فتنه

را فریب دھند و افراد ساده لوح و نادان را با خود ھمراه سازند.  ھا توانستند مردم نامه
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ھای مسلمانان  فھمی شھید شد و فدای کج س باید دانست که در این میان، عثمان
ھایی  ھا و شایعات، خود اسالم، تاریخ آن و نسل گردید، اما قربانیان حقیقی این نامه

اند. اما دیگر امروز نباید اسیر  خوردهھستند که فریب این روایات نادرست و ساختگی را 
و دربند این تاریخ مشکوک شد؛ بلکه باید دست بکار شد و تاریخ واقعی و بدور از 

ھا و ھوا و ھوس دشمنان اسالم و مسلمانان را یافت. باید با تحقیق و کاوش دقیق  کینه
ان و دست به مطالعه و بررسی این تاریخ پرداخت تا بار دیگر، ھمچون پیشینیان، زب

سیرت   مردان پاک ھایی نیاالییم که بناحق، در مورد بزرگ ھا و دروغ خود را به تھمت
 .١است  تاریخ اسالم، جعل شده

  محاصره یدر اثنا بو پدرش  یرد حسن بن علکعمل
توانست در  یگر نمیه دکافت یچنان شدت  آن س عثمان ی خانه ی محاصره

به او  ص خدا ه رسولک یا هیبنا به توص س جماعت حاضر شود؛ البته عثمان ینمازھا
ه ک یمان راسخ و استواریش گرفت و با ایرا در پ ییباکینموده بود، راه صبر و ش

شتن کرامون حرمت یابد؛ چنانچه پیل بکن مشیا یبرا ید تا راه حلیوشکداشت، 
ش در اسالم یل و سوابق خویفضاان یگر، به بید یا خطابهدر رد و ک یمسلمان سخنران

ل و یھمه فضا ان دارد با وجود آنکا امیه آکان نمود ین سان با زبان حال بیپرداخت و بد
ا یدرخشان در اسالم و خدمات ارزنده به اسالم و مسلمانان، چشم طمع به دن ی نهیشیپ

ه کقت را روشن ساخت ین حقیا س ! عثمانیح دھد؟ آریبدوزد و آن را بر آخرت ترج
 یامدھایه با وجود علم به پکست یاش عاقالنه ن درباره ین پنداریچ عنوان چنیبه ھ

ه کند. چراکت مال و جان مسلمانان را نید و رعایانت نمایخ یانت، در اموال عمومیخ
از  یکیصورت گرفته بود و  ص خدا م رسولیر نظر مستقیاو، ز یرکت فیرشد و ترب

و بزرگان  ص خدا رسول یگواھ رفت و به یم شمار به ش بزرگان و سرآمدان صحابه
ھم در  با او ـ آن ین برخوردیا چنین آیداشت. بنابرا یکراسته و نیپ ی، رفتارش صحابه

ل یت سن و سال و فضایگران رعا ھر حال آشوب اش ـ درست بود؟ به یدوران سالخوردگ
ار را کرا در محاصره قرار دادند و خود، نبض  س ردند و عثمانکرا ن س و سوابق عثمان

به  ش ه صحابهک یزمان .٢دادند یمردم، امامت م یدر دست گرفتند و در آن زمان، برا
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را دارند، به آن  س شتن عثمانکگران، قصد  ه فتنهکبردند و دانستند  یوخامت اوضاع پ
نند، کرون ینه بیگران را از مد بپردازند و آشوب یردند تا به دفاع از وکشنھاد یبزرگوار پ

 .١زدین بریبه زم یخاطر من، خون ه دوست ندارم بهکرفت و گفت ینپذ س اما عثمان
 یدفاع از و ی، براس ش را بدون مشورت عثمانی، فرزندان خوش بزرگان صحابه

 س از عثمانه به دفاع کبودند  یسانک، جزو ش ریو عبدالله بن زب یفرستادند؛ حسن بن عل
ه نگران کن از آنجا یدوست داشت؛ بنابرا یلیرا خ س ، حسنس برخاستند. عثمان

 .٢ه به منزلش باز گرددکبه او برسد، او را سوگند داد  یبیه آسکد یترس یبود و م سحسن
اش  را به خانه س ر مجروح حسنیکه آن روز، پکانگر آنست یح، بیات صحیروا

 یز زخمیم نکر، محمد بن حاطب و مروان بن حیالبته عبدالله بن زب .٣ردندکمنتقل 
 ی، ھمراھس ھم آنان را در دفاع از عثمان س عمر و ابن ین بن علیشدند؛ حس

م کرد و مروان بن حکدفاع  س ش از ھمه، از عثمانیدر آن روز، ب س یعل .٤ردندک یم
 س ید: علیگو س جابر بن عبداللهر، کعسا ت ابنیبه روا .٥داده است یته گواھکن نیز بدین

(به ھمراه  یبا من ھستند؛ اگر اجازه دھ جنگاوره پانصد مرد کام داد یپ س به عثمان
شته که سزاوار ک یا انجام نداده یرا تو چنان عملیزم؛ زیخ یشان) به دفاع از تو برمیا

خاطر من  ه بهک؛ من، دوست ندارم ینیر ببیخ«پاسخ داد:  س . عثمانیشدن باش
 .٦»زدین بریبر زم یخون

 یدر اثنا س از عثمان س یعل یبانیدفاع و پشت ی نهیدر زم یادیات زیروا
دن آب یگران، مانع از رس آمده است: فتنه یتی، نقل شده است؛ چنانچه در روا محاصره

در معرض مرگ قرار گرفتند. از  یاش، از تشنگ ه خانوادهک یشدند، طور س به عثمان
ن یه اکنمانده بود  یزیفرستاد؛ البته چ س عثمان یآب برا کمشسه  س یرو عل نیا

ھا به  کرساندن مش یه برایام یھاشم و بن یاز بن یھا به او نرسد. چنانچه تعداد کمش
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به  س فتنه، باال گرفت و عثمانخالصه اینکه  .١شدند ی، زخمس عثمان ی خانه
شتر آنان، در ید، بیبه صحابه رس س ه خبر شھادت عثمانک ید؛ زمانیشھادت رس

به حسن و  س ین خبر، مات و مبھوت شدند. علیدن ایبا شن ش مسجد بودند؛ صحابه
ه ک ید، در صورتیچگونه به قتل رس س عثمان«ز به برادرزادگانش فرمود: ین و نیحس

ه مجروح ک س به حسن یلیس یکگاه  و آن» د؟یداد یم یاش نگھبان شما، درب خانه
ز دشنام داد یرا ن س طلحه ر و ابنیزب زد و ابن س نیحس ی نهیشده بود، نواخت و به س

ا! من، یبارخدا«گفت:  ی، در آن ھنگام میاش بازگشت؛ و ن، به خانهیو ناراحت و خشمگ
باشم، اظھار  یار راضکن یا بر ایداشته،  ی، نقشس ه در قتل عثمانکنیشگاه تو از ایدر پ

 .٢»نمک یبرائت م
از  یشنو ه ضمن اطاعت و حرفکبود  یا رخواھانهیخ، موضع س یسان موضع عل نیبد

منجر  س ادت عثمانھه به شک یا ، در فتنهیرد؛ وک یفا میز ایرا ن شفه، نقش مشاوریخل
اف موجود کمظلوم دفاع نمود و درصدد اصالح و رفع ش ی فهیشد، با تمام وجود از خل

ه کاو بود؛ چرا ی و اراده ن مسأله، فراتر از توانیان برآمد، اما ایفه و شورشیخل درمیان
 .٣دیل آیبه مقام شھادت نا س رمؤمنان، عثمان بن عفانیه امکن بود ی، بر ایت الھیمش

را محکوم نمود و  س بارھا قتل عثمان س توز، علی بر خالف ادعای دشمنان کینه
حاکم نیشابوری  .٤شکلی در قتل او دخالت نداشته استآشکارا بیان داشت که به ھیچ 

دارد که بر خالف ادعای اھل بدعت  در کتاب خود، پس از ذکر حوادث فتنه بیان می
یچ دخالت داشت، براساس روایات معتبر، او ھ س در قتل عثمان س گویند: علی که می

 .٥نقشی در این ماجرا نداشته است
دخالتی  ھیچ س در قتل عثمان س گوید: ...علی ابن تیمیه نیز در این رابطه می

ا! من، در یبارخدا«بلکه فرمود:  .٦نداشت؛ نه بدان دستور داد و نه به آن راضی گشت؛
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باشم، اظھار  یار راضکن یا بر ایداشته،  ی، نقشس ه در قتل عثمانکنیشگاه تو از ایپ
 .١»نمک یبرائت م

مبرا ھستند و تمام سخنانی که بر  س تمام صحابه از ھر نوع دخالت در قتل عثمان
باشد. خلیفه بن خیاط در ھمین رابطه از  اساس می خالف این گفته شده، بی
سؤال کرد که آیا صحابه  س کند که چون پدرش از حسن عبداألعلی بن َھْیَثم نقل می

به ھیچ  س پاسخ داد: مھاجران و انصار س اند، حسن نقشی داشته س در قتل عثمان
 از مصر بودند. س الن عثماناند، بلکه قات عنوان در آن ماجرا نقش نداشته

دخالت نداشتند، بلکه  س گوید: ھیچ یک از صحابه در قتل عثمان امام َنَووی می
، مشتی اراذل و اوباش بودند که در مصر گرد ھم آمدند و از آنجا به س قاتالن عثمان

سوی مدینه حرکت کردند. آن دسته از صحابه که در مدینه بودند، نتوانستند جلوی 
ی مسلمانان را به قتل  هرا بگیرند تا اینکه سرانجام، خلیف گران فتنهجمعیت انبوه 

 رساندند.
، لدانست. عائشه  شورشی و آشوبگر میرا  س ، قاتالن عثمانس زبیر بن عوام

گوید: آنان  ابن سعد در توصیف آنان می .٢خواند شیطان صفت می گران فتنهآنھا را 
ابن تیمیه نیز آنان را  .٣ر شرارت، با ھم اتفاق نظر داشتندمردمان پستی بودند که د

ذھبی، آنان را سران  .٤داند که به حریم امت تجاوز کردند منحرفانی مفسد و گمراه می

ایشان را اراذل و  ،شذرات الذهبخواند و ابن عماد در کتاب  و رؤسای شرارت می
 .٥داند اوباش می

، س ی عثمان هی خان هدر واقع، رفتار و عملکرد این شورشیان در طول محاصر
ی  هخود، مؤید این سخنان است. آنان در دوران محاصره، از رسیدن آب و غذا به خانواد

ھمیشه از مال خود، آب را  س آورند. حال آنکه عثمان ممانعت به عمل می س مانعث
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داد و در خشکسالی و قحطی، به مردمان غذا  به رایگان در اختیار مسلمانان قرار می
مند  خویش بھره  ا و بخششھا، از عط رساند و آنان را در مصایب و سختی می
 س ناخوشایند بود که علی ش حابهاین رفتار شورشیان، بقدری برای ص .١ساخت می

کنید، ھیچ مسلمان و  می س خطاب به آنان فرمود: ای مردم! کاری که شما با عثمان
اش قطع نکنید. ایرانیان  هدھد. آب و غذا را از این مرد و خانواد کافری، آن را انجام نمی

 .٢دھند به اسیران خود آب و غذا می و رومیان نیز
از قتل  ش ی برائت صحابه هتاریخ، خود، بھترین گواه در زمینحوادث و رویدادھای 

 .٣باشد یا ھر نوع مشارکت در آن می و س عثمان

 در دوران خالفت پدرش س یحسن بن عل
د، تمام یبه دست اراذل و اوباش به شھادت رس س ه عثمان بن عفانکپس از آن

ه در آن زمان، کچراردند؛ کعت یب س یدرنگ با عل ینه بودند، بیه در مدک یاصحاب
به  یل و رغبتیچ میھ س یسزاوار خالفت نبود. البته عل س یعل ی اندازه س بهک چیھ

امت  ی ندهیمواجه گشت و نگران آ ش ه با اصرار صحابهکامارت نداشت، اما از آنجا 
رفت. اھل سنت و جماعت، اتفاق یشنھاد صحابه را پذیو گسترش فتنه بود، پ یاسالم

ش از ھمه سزاوار خالفت ی، بس پس از شھادت عثمان س یه علکند نظر و اجماع دار
گاه بودند، به خالفت رس یل ویه به فضاک س عت مھاجران و انصاریبود و با ب د. یآ

ن فرد ین و داناتریتر ده نبود و ھمه، او را عالمیپوش یسکدر اسالم بر  س یعل ی نهیشیپ
در اسالم دارد و  یل و سوابق درخشانیفضاه او، کاد داشتند یدانستند و به  یآن زمان م

 یل واالیه فضاکنیزن است. خالصه ا گام ص خدا در منش و رفتار، بر روش رسول
نه، به خالفت ین در مدکاجماِع اصحاب سا رو به نیار بود؛ از اکآش ش بر صحابه س یعل

شد. سان، اطاعتش بر مسلمانان، واجب  نید و بدید و رھبر برحق مسلمانان گردیرس
اند؛ از جمله:  پرداخته س یخالفت عل ی از علما، به نقل اجماع درباره یاریبس

                                                           
 .۲۴۲ص البیان،و التمھید -١
 ).۵/۴۰۰تاریخ الطبری ( -٢
 ).۲/۱۸تحقیق مواقف الصحابة ( -٣



 ٢١١ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

 .٥،یابومنصور بغداد .٤،یم اصفھانیابونع .٣،یابوالحسن اشعر .٢قدامه، ابن .١سعد، ابن
 .١٠،یالعرب ر بنکابوب .٩،یغزال .٨ابوعبدالله بن بطه، .٧،ینیجو کعبدالمل .٦،یزھر
در  س طالب یبن اب یت خالفت علیه بر حقانکنیخالصه ا .١٢حجر و ابن .١١ه،یمیت ابن

 س یس سزاوارتر از علکچ ی، ھس زمان خودش، اجماع شده و پس از شھادت عثمان
 .١٣امور مسلمانان نبود ی اداره یبرا

 وفهک ینه به سوی، از مدس یرمؤمنان علیخروج ام
ن ینبودند و انه، موافق یاز مد س یرمؤمنان علیبا خروج ام ش از صحابه یتعداد
وب یه ابواک یمت به شام را نمود. ھنگامیقصد عز س یه علکد یان گردینما یامر، زمان

ر مؤمنان یرد؛ امکم منصرف ین تصمیفه، باخبر شد، او را از ایم خلیاز تصم س یانصار
ارگزارانش کگاه  نه بماند و آنیم گرفت در مدیرفت و تصمیرا پذ س وبیشنھاد ابوایز پین
 .١٤شھرھا و مناطق مختلف فرستادا به ر

مت یر ساخت؛ چنانچه قصد عزینه، ناگزیمد کفه را به تریلخ، یاسیالبته تحوالت س
شد  یوفه آماده مکت به میعز یبرا س یعل .١٥باشد یکوفه را نمود تا به شام نزدکبه 
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نه ین مردم مدیرد؛ بنابراکافت یبه بصره را در س ریشه و طلحه و زبیه خبر خروج عائک
گران  ه به وجود فتنهکنه یاز مردم مد یش فراخواند؛ البته تعدادیبا خو یرا به ھمراھ
را  س یبرخورد با آنان معترض بودند، فراخوان عل ی و نحوه س یدر سپاه عل

را  یدانستند و ھرگونه اقدام ین میشیپ ی ت را تداوم فتنهکن حریرا آنان، ایرفتند؛ زینپذ
نماند.  یجا به یگونه ابھام چیدانستند تا ھ یم موضوع شتریب ینیو بازب یازمند بررسین

 س ینه، درخواست علیاز مردم مد یاریدھد بس یه نشان مکوجود دارد  یادیل زیدال
ن یانگر ای، بس یشده از عل نقل یھا یرفتند؛ چنانچه سخنرانیخروج را نپذ یبرا

 .١باشد یموضوع م

 به پدرش س یشنھاد حسن بن علیپ
از مسلمانان در ربذه به  یرد و در ربذه اردو زد؛ تعدادک کنه را تریمد ر مؤمنان،یام

مسلمانان،  یه از بابت اختالف و چنددستگک س در ربذه، حسن .٢وستندیپ س یعل
ھر چه «ند، نزد پدرش رفت و گفت: کتوانست غم و اندوھش را پنھان  یان بود و نمیگر

 .٣!ییگر یھمچنان مانند دخترھا متو، «فرمود:  س یعل…». یردکگفتم، به حرف ن
ردند، کرا محاصره  س ه عثمانک یروز«پاسخ داد: » رفتم؟یه نپذک یمگر تو چه گفت

ه او کگاه  ؛ و آنینباش س شته شدن عثمانکتا شاھد  ینک کنه را تریمد دادمشنھاد یپ
تو ھا با  ندگان مناطق مختلف و تمام عربیه نماک یشتند، از تو خواستم تا زمانکرا 

؛ یریعت نگیس بک چیده، از ھیعت مردم مصر، به تو نرسیاند و خبر ب مان نبستهیپ
 یتا اگر فساد ینکن یتکچ حریه ھکر از تو خواستم یسپس ھنگام خروج طلحه و زب

». یرفتیم را نپذیھا از خواسته یک چی، اما ھینداشته باش یدھد، تو، در آن نقش یرو
ان نمود یل بکن شیه پسرش، برشمرد، بدک یدموار یکایکش را در ی، عذر خوس یعل
، از یارکچ ی، عمًال در محاصره قرار داشته و ھس عثمان ی ز ھنگام محاصرهیه خود نک

ه کنه دانست و اظھار داشت یعت را ھم منوط به مردم مدیاو ساخته نبوده است؛ اخذ ب
ردش در یکرو، ضمن اشاره به یند بوده است؛ ویش ناخوشاین امر، برایبه ا یتوجھ یب
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ش یار خویه از بدو خالفت، به اختکرد کاد یسوگند  بر یقبال خروج طلحه و زب
 مورد نظرش برسد. یھا است به برنامه  نبوده و نتوانسته

، س یه علکاست  یکیت نیانگر تربیھر حال، چارچوب گفتمان پدر و پسر، ب به
ه کرصت را داد ن فی، اس به فرزندش حسن س یرا نموده بود. عل س فرزندش حسن

 یکایکگاه آن بزرگوار،  د و آنی، اعتراضش را مطرح نمایا ا واھمهیو  یچ نگرانیبدون ھ
ه کرسد  ینظر م ن بهیبه پدرش، چن س اعتراضات پسرش را پاسخ داد. از سخنان حسن

 یاز ھرگونه اقدام نظام یوجودآمده و دور ز بحران بهیآم ، در ابتدا خواھان حل مسالمتیو
ن ید و به ھمیشیاند یار مکبود و به فرجام  یشی، آدِم دوراندس یر مؤمنان، علیبود، اما ام

بود و  س قاتالن عثمان ی مهکمحا یز درصدد فراھم شدن فرصت مناسب برایخاطر ن
ه ک بر یرو در پاسخ طلحه و زب نیدانست. از ا یمصلحت نم نه را بهین زمیشتاب در ا

دار باشند و  شتنیه خوکبودند، از آنان خواست  س قاتالن عثمان ی مهکخواھان محا
 امالنان و عیشورش ی ، توان و قدرت قابل مالحظهیابد؛ ویند تا اوضاع، بھبود یصبر نما

ط آن زمان را یآنان برشمرد و شرا ی مهکل درنگ در محایاز دال یکیرا  س قتل عثمان
بر تفرقه و جنگ،  ،ر در قصاص قاتالن رایخا تأین مھم، مساعد ندانست؛ گویانجام ا یبرا

 .١ح دادیترج
ر انداختن یه مصلحت مسلمانان، در به تأخکن باور بود یبر ا ،س یر مؤمنان، علیام

رد و کدرنگ  س قاتالن عثمان ی مهکرو در محا نیآن؛ از ا کقصاص است، نه در تر
را  س قتل عثمان ی ابد و سپس پروندهیت جامعه، سر و سامان یمنتظر ماند تا وضع

ز یم مسلمان، جاکحا یه براکن اتفاق نظر دارند یامت، بر ا یعلما .٢ندازدیان بیجر به
را به دنبال دارد،  ییھا شود و فتنه یردن، باعث تفرقه مکه قصاص ک یطیاست در شرا
 .٣ندازدیر بیتأخ قصاص را به
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 ت از پدرشیوفه به حماکدر خروج مردم  س یر حسن بن علیتأث
بست و  یار مک امور به ی خود را در اداره یھا یتمام توانمند ،س یمؤمنان، عل ریام

ان یوفک یه در ربذه اردو زده بود، براک یاستوار برخوردار بود. زمان یا شهیاز اراده و اند
وفه، کبه  س یش فرا خواند. فرستادگان علیخو یاریام فرستاد و آنان را به نصرت و یپ

ام ماندند و کفه ناین وظیمحمد بن جعفر بودند، اما در انجام ار و کب یمحمد بن اب
 ،س یاشعر یقانع سازند. در آن زمان ابوموس س یعل برای یاریوفه را کنتوانستند اھل 

، مردم را از ص خدا ث رسولی، با استناد به احادیوفه بود. وک ی، والس یعل یاز سو
اشم بن عتبه بن ھ س یگاه عل آن .١داشت می ت در جنگ برحذرکخروج و شر

ان، یوفکبر  س یر فراوان ابوموسیخاطر تأث ز بهیوفه فرستاد؛ او نکوقاص را به  یاب
ا ر س ، عبدالله بن عباسس یسپس عل .٢ندکخروج، جلب  ینتوانست نظرشان را برا

تش نداشت تا یدر انجام مأمور یق چندانیز توفیوفه فرستاد؛ او نکن منظور به یا یبرا
 یرد و طکوفه اعزام کرا به  س اسر و پسرش حسنی، عمار بن س یمرتض یه علکنیا

نش یگزیعب را جاکبن  قرظةوفه عزل نمود و کت یرا از وال س یاشعر ی، ابوموسیفرمان

وفه داشت؛ چنانچه در کردن مردم کدر قانع  ینقش وافر س قعقاع بن عمرو .٣ردک
و دلسوز شما ھستم و دوست  رخواهیمردم! من، خ یا«مبان آنان برخاست و فرمود: 

…. ه حق استکم یگو یبه شما م ید؛ سخنیراست و درست رھنمون شو هدارم به را
ار مردم را سامان که کوجود داشته باشد  یرید امیبا ه حتماً کن است یگفتار درست، ا

برخاسته و  س یعل کنیرساند؛ ا یاریردن باز دارد و مظلوم را کدھد، ظالم را از ظلم 
، فرا خوانده است. و مصلحت اصالحسوی رده و به کت یوانش، انصاف را رعادر فراخ
 .٤»دیم شوین امر، سھید و در اینکت کپس حر

وفه و قانع ساختن آنھا کدر خروج مردم  ییسزا ز نقش بهین س یحسن بن عل
د و به ینکرتان را اجابت یام فراخوان«ان برخاست و فرمود: یوفک درمیان، یداشت؛ و

ھر حال کسانی، برای این کار، پیدا خواھند شد. به  به حرکت نمایید؛برادرانتان  یوس
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خدا سوگند، اگر خردمندان، به این کار، دست یازند، برای حال و آینده، بھتر است و 
 درمیانفرجام بھتری در پی دارد؛ پس دعوت ما را بپذیرید و ما را در این گرفتاری که 

 .١»نمایید و شما، مشترک است، یاری ما
را پاسخ گفتند و ھمراه  س یوفه، فراخوان علکھزار نفر از مردم  حدود شش تا ھفت

ت شدند و سپس دو ھزار تن از مردم بصره به کحر ی ، آمادهش اسریحسن و عمار بن 
در  س یان علیل، شمار سپاھیاز قبا یوستن تعدادیه با پکد یینپا یریوستند و دیآنان پ

 قار ذي ی وفه، در منطقهکه مردم ک یزمان .٢دیھزار نفر رس دوازده دان نبرد، به حدودیم

وفه! شما، پادشاھان عجم را از کمردم  یا«دند، به آنان فرمود: یرس س یبه حضور عل
راث ید، و مینده نمودکد و آنھا را پرایستکت آنان را در ھم شکد و شویان برداشتیم

تا ھمراه ما، برادارانمان از مردم بصره را د؛ من، شما را فرا خواندم یآنان، به شما رس
م ما وارد شوند، با آنان کم و اگر در حیخواھ ین را میز ھمید؛ اگر بازگشتند، ما نینیبب

م؛ ما، به حول و یستیا یم و چنانچه آغازگر ستم بودند، در برابرشان مینک یمدارا م
ه به کم؛ بلینک ینم کھست، تر یه در آن صالح و مصلحتکرا  یارک، ھرگز یالھ ی قوه

 .٣»میدھ یح میاست، ترج یتباھ ی هیه ماک یارکخواست خدا، آن را بر 

 رات صلحکمذا
ه کرد ک یم یادیز یل بود و سعکن مشیز ایآم شدت مشتاق حل مسالمت به س یعل

گر، برحذر دارد؛ طلحه و یدیکبا  یریبرخورد مسلحانه و درگ یامدھایمسلمانان را از پ
 یاقدامات ھمن یاز صحابه و بزرگان تابع یداشتند. تعداد یتیوضع نیز چنین بر یزب

اشاره  س توان به قعقاع بن عمرو یه از آن جمله مکجاد صلح، انجام دادند یدر جھت ا
 رد؛ آنان از طرح قعقاعکگفتگو  س شهیر و عاین منظور، با طلحه و زبیا ی، برایرد؛ وک

را  س قاتالن عثمان ی درباره س دگاه قعقاعید ل شهیاستقبال نمودند. عا س
است و  یدار شتنیار، آرامش و خوکن ین درد و عالج ایا یدوا«، پاسخ داد: ید. ویپرس

 س ی؛ اگر شما، با علوجود ندارد س قاتالن عثمان ی مهکمحا براین یجز ا یا چاره
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 توان انتقام یسان م نیاست و بد یخوب ی ن، نشانهید، اید و با او ھمراه شوینکعت یب
 یز و رأید و ھمچنان بر جنگ و ستیرین را نپذیرا گرفت، اما اگر ا س خون عثمان

د تا به شما ییت برآیعاف ین در پیاست. بنابرا یبد ی ن، نشانهید، اینک یش پافشاریخو
ن یچن نیز اید، امروز نیبود یکیر و نید خیلکه در گذشته، کطور  گردد و ھمان یارزان
ن ید شد و بدیه خودتان ھم گرفتار خواھکد یقرار ندھ د و ما را در معرض بالیباش
ن سخن را از یخدا سوگند ا ند؛ بهکخواھد اف یب، خداوند متعال، ما و شما را از پایترت

ت یه وضعکن امت را یابد و خداوند، ایار امت، سامان نکترسم  یه مکم یگو یآن جھت م
) س قتل عثمان ی نهیامت، (در زم ینونکل کدارد، گرفتار سازد؛ مش ینابسامان

را  یسکگروه مشخص،  یکا ینفر،  یکه کست ین نیاست و چن یمھم و بزرگ ی مسأله
ه کباشد. (بل درمیانگر، ید یا لهیله توسط قبیقب یکقتل  ی ا مسألهیشته باشند و ک

». دیریقعقاع را بپذ ی رو سخن مخلصانه و صادقانه نیده است). از ایچیپ یلیمسأله، خ
ه ک؛ باز گرد یگفت یو درست یکرفتند و گفتند: سخن نیرا پذ س شنھاد قعقاعیآنان، پ
 افت.یار، به خواست خدا، سامان خواھد کن یھم نظر تو را داشته باشد، ا س یاگر عل

ن ی، اس یبازگشت و موضوع را به او گزارش داد؛ عل س یعل ، نزدقار یبه ذ س قعقاع
 .١صلح قرار گرفتند ی ا ناخواسته، در آستانهیسان مردم، خواسته  نید و بدیمسأله را پسند

 روانش در جنگ جملینقش عبدالله بن سبأ و پ
، دو س یارش را به او داد، علکبازگشت و گزارش  ینزد عل س ه قعقاعکپس از آن

خاطرجمع  س فرستاد تا نسبت به گزارش قعقاع بشه و طلحه ینده نزد عاینما
مطمئن  بشه یطلحه و عا یصلح از سو ی نسبت به اراده س یشود؛ و چون عل

ه رھسپار بصره خواھد شد؛ چنانچه فرمود: کرد کاعالن  یا خطابه یشد، برخاست و ط
ه به ھر صورت در ک یسکد. البته ینکت کنم؛ شما ھم حرک یت مکمن، فردا حر«

ھمراه  شته، حق ندارد با مادا یختن خونش، نقشیو ر س مردم بر ضد عثمان یکتحر
 .٢»باشد

گرد آمدند و  س ریو طلحه و زب یخود مستقر شدند، عل یه مردم، در جاکپس از آن
دند یجه رسین نتیه با ھم داشتند، گفتگو نمودند و سرانجام به اک یرامون اختالفاتیپ
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ند. دو ینما یگر، دوریدیکارزار با کد از جنگ و یست و بای، بھتر از صلح نیچ راھیه ھک
ش بازگشتند تا اقدامات الزم را در جھت یخو یھا توافق صلح، به اردوگاهطرف، پس از 

ردند و ک یه مردم، آن شب را با آھنگ صلح سپرکنیتحقق صلح، انجام دھند. خالصه ا
ه با قرار صلح، کزان یانگ رسد؛ البته فتنه یه صلح و سازش، به انجام مکنداشتند  کیش

رو تمام آن شب را  نین شب را گذراندند. از ایدند، بدترید یم یخود را در معرض نابود
ر را یشان گفت: ما، نظر طلحه و زبیاز ا یکیپرداختند.  یزنیگر به مشورت و رایدیکبا 

 کنیه اکخدا  م. بهیاطالع بود ی، بیعل ینون از رأکم، اما تا یدانست یخود م ی درباره
ن شرط خواھد یاا نند، بکح صل یشه دارند و اگر با علیاند یکما  ی مردم، درباره ی ھمه
شما، در  یروزیسوداء ـ عبدالله بن سبأ ـ گفت: عزت و پ ابن .١شندکه ما را بکبود 

د و به آنان، ینکمردم است و چون فردا، با ھم روبرو شوند، شما، جنگ را آغاز  یآشفتگ
جز  یا د، چارهیھست س ید و چون شما، با علیندھ یشیاند ردن و چارهکر کت فصفر

گر مشغول یدیکر و ھوادارانشان، به یو طلحه و زب یسان عل نیدفاع از شما ندارد و بد
 ند است.یشما، ناخوشا یه براکشوند، نه به آنچه  یم

جنگ بود، اتفاق  عستن صلح و وقوکاش، ش ه الزمهک یرنگیر و نکب بر مین ترتیبد
ن ید و مردم، از اش بازگشتنیخو یھا ان گروهین ھدف شوم، به میردند و با ھمک

ل، یتفص چھارم، به ی فهیخل یع زندگیل وقاینداشتند. بنده در تحل یسه، اطالعیدس
ب به اتفاق علما، به یت قریثرکھر حال ا ام.. به قرار داده یجنگ جمل را مورد بررس

، یاند؛ البته برخ ردهکروانش در جنگ جمل اشاره ینقش عبدالله بن سبأ و پ

چون: اوباش،  یھم، با عبارات یاند و بعض ردهکاد یان) ی(سبائ سبئيهصراحت، از آنان به  به
از متون  یا پاره کنیا .٢اند ھان، از آنان، نام بردهیگران، سفلگان و سف ب اران، آشوکفساد

 م:ینک یر مکن موضوع را ذیمربوط به ا
دو صلح ه کت داده شده، از آن جھت ببه آنان، نس س ه قتل عثمانک یسانک -۱

راه  ردند و جنگ بهکرنگ ی، ندانستند یم ه شدن خودشتکرا مشروط به  طرف
 .٣انداختند
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و  یب جنگ جمل بدون خواست علین ترید: بدیگو یم یالعز حنف یامام ابن اب -۲
 .١راه انداختند ز، آن را بهیاران و عوامل فسادانگکداد و فساد یطلحه رو

ه ک س رو قاتالن عثمان نیقرار صلح، گذاشته شد؛ از ا ...د: یوگ یم یباقالن -۳
 یزنیدند، گرد آمدند و با مشورت و راید یم یت و نابودکرا در معرض ھال خود

نند و کر، حمله که دو دسته شوند و سحرگاھان به دو لشکدند یبه اتفاق نظر رس
ر، یبزنند: طلحه و زباد یفر س یه در سپاه علکب ین ترتیآنان را آشفته سازند؛ بد

، س یه علکنند ک، اعالم بر یاند و در سپاه طلحه و زب ردهک ینکش مانیپ
سان  نیرنگ موفق شدند و بدین نیرده است. آنان، در انجام اک ینکعھدش
 .٢... ، درگرفتجنگ

ر و ی، طلحه، زبیتوافق عل ی عبدالجبار، اقوال و سخنان علما درباره یقاض -۴
استناد اقوال علما، گفته است: آنان بر سر  رده و بهکبر صلح را نقل  ش شهیعا

رو آن دسته از  نیدند؛ از ایصلح، به توافق رس یاجتناب از جنگ و برقرار
ه دو طرف، بر سر کنیم ایر حضور داشتند، از بکه در لشک س قاتالن عثمان

ساختند و به  یش را عملیمشھور خو ی سهیسو شوند، دس یکشتن آنان، ک
 .٣دندیجه ھم رسینت

ن یجمل، به عناو ی افروز واقعه ه در متون مختلف، از عوامل جنگکنیخالصه ا
 نظر ن بهیاد شده است و از مجموع آنھا، چنی یفیرد سان و ھم گوناگون و البته ھم

و طلحه و  ینترل اوضاع از دست علکباز،  رنگین یا عده ی سهیدس یه در پکرسد  می
 داد. یرو یریخارج شد و جنگ و درگ ش ریزب

ر کبه بصره آمد، و ھر دو لش س ر بن عربی میگوید: ھنگامی که علیکابوب یقاض -۵
صاحبان ھوی و ھوس آنھا را بحال  ،کدیگر ایستاده و نزدیک شدندی یروبرو

و فریادھا  ،و شروع به خونریزی کردند و جنگ را دامن زدند ،خویش نگذاشتند
به این سبب بود تا معیاری برای  ھا و ھمه این ،شد می دو غوغا از ھر سو بلن

پنھان شدند. این  س و در نتیجه قاتلین عثمان ،نماند درمیانشناخت حقیقت 

                                                           
 .۵۴۶ة، صیدة الطحاویشرح العق -١
 .۲۳۳د، صیالتمھ -٢
 .۲۹۹ت دالئل النبوة، صیتثب -٣



 ٢١٩ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

تواند صالح وتدبیر لشکری را به فساد کشاند  می در حالی ھست که یک شخص
 توان داشت در حالی که ھزار شخص باشند.  پس چه انتظاری می

که آنھا جمع شدند ولی نجنگیدند و  ،: و دلیل آن این استگوید می ابن حزم -۶
این امر را بر علیه  س و ھنگام شب وقتی که قاتلین عثمان ،خونی نریختند
سپاھیان طلحه و زبیر رخنه کرده و بر آنھا ھجوم بردند  درمیانخویش یافتند 

و آنان را شورانیدند و آنھا نیز برای دفاع از خویش آمادگی خود را اظھار 
رفته و آنان را نیز برای دفاع از  س و ھمچنین به میان سپاھیان علی ،کردند

ن و این در حالی بود که ھر گروه به دیگری مظنو ،خویش به فتنه انداختند
وچنان امر پیچیده و مبھم گردید که ھر کسی  ،شده بود و جنگ در گرفت

برای دفاع از خویش برخاست و آن فاسقین که جنگ را دامن زده بودند برای 
 ھر چه بیشتر آن دست بکار شدند. شعله ور ساختن

 گوید: واقعه جمل را کوته اندیشان ھر دو گروه آغاز کردند. و ذھبی می -۷
قصدی برای  ب گروه صلح کرده بودند و علی و طلحهگوید: ھر دو  می

ولی در  ،بلکه فقط برای وحدت و یک پارچگی جمع شده بودند ،جنگ نداشتند
این میان اوباشان ھر دو گروه یکدیگر را بر علیه خویش شورانیدند و جنگ در 

 گرفت و ھمه چیز از دست علی و طلحه و زبیر خارج شد. 
در این  ،کرد می ه خود بر حق بود و از خویش دفاعپس ھر گروه در مقام وجایگا

 و طلحه در حالی که ایستاده ،جنگ را به حال خود گذاشت و رجوع کرد س میان زبیر
کرد تیری به پایش اصابت نمود و بر اثر این تیر  بود و این اوضاع پیچیده را مشاھده می

و  ،بود، شھید شدضربه دیده  ص و ھمان زخمی که از جنگ احد ھمراه رسول خدا
در وادی سباع (در حوالی بصره به فاصله کمتر از یک روز) در حالی که از  س زبیر

 جنگ دوری گزیده بود شھید شد.

 شدگان جنگ جمل شتهکتعداد 
، یوجود دارد؛ مسعود یدین جنگ، اختالف نظر شدیشدگان ا شتهکتعداد  ی درباره

فه یو خل .١ان دانستهیراو یمرام یابستگو و یرکل فین اختالف را برآمده از ھوا و میا
ه نامشان، ثبت شده کشدگان جمل پرداخته  شتهکان نام آن دسته از یاط، به بیبن خ

                                                           
 ).۳/۳۶۷مروج الذھب ( -١



 سحسن مجتبی           ٢٢٠

 .١ر شده استکصد نام، ذیکست، حدود ین لیاست. در ا
م، باز ھم تعدادشان ینکور، فرض کمذ شمارِ  شدگان جمل را دو برابرِ  شتهکاگر تعداد 

ح ین رقم را ترجیث، ایتر خالد بن محمد الغکشود. چنانچه د ینمشتر یست نفر، بیاز دو
 .٢داده است
ر شده کھزار تن ذ ستیشدگان جمل، ب شتهک، تعداد یت ابومخنف رافضیدر روا

گمان  ن دروغگو، بهیباشد. ا یم یزیآم ن رقم، عدد مبالغهیه اکداست یاست! ناگفته پ
ھزار  ستیشده در جنگ جمل فقط از مردم بصره، ب یه مدعکنموده  یار خوبکش یخو

شده  یھزار نفر دانسته و مدع شدگان جمل را ده شتهکف، شمار یس .٣شته شدند!کنفر 
ت یبودند! در روا ل  شهیه، از سپاه عایو بق س ین تعداد، جزو سپاه علیاز ا یمیه نک
وفه و ده ھزار کج ھزار از ه پنکھزار نفر، گفته شده  ھا، پانزده شتهکتعداد  گوید:، یگرید

شته شدند کدر دور اول جنگ  ھا نیاز ا یمیت آمده است: نین روایاز بصره بودند؛ در ا
 .٤ه در دوم جنگ!یو بق

ت یشده است. در روا ییگو باشد و در ھر دو گزافه یور، منقطع مکت مذیھر دو روا
ن یه سند اکر شده کھزار نفر ذ ش از ششیجمل، ب یھا شتهکعمر بن شبه، شمار 

و چندھزار نفر  یجنگ جمل را س یھا  شتهک، تعداد یعقوبی .٥ف استیز ضعیت نیروا
 .٦دانسته است!

ع یل وقایز است. بنده در تحلیآم ر و ارقام، مبالغهامآن یه تمام اکپرواضح است 
 ام. ان نمودهیرا ب ییگو ھمه گزافه نیا یھا زهی، عوامل و انگس یمرتض یعل یگزند

 ردن آتش جنگ و آنچه انجام دادکش کپس از فرو س یفرمان عل
را  یچ مجروحیھ«، جار زد: س یعل یرد، جارچکش کجنگ فرو ی ه شعلهک نیھم

 یا چ خانهیرد؛ وارد ھیب قرار نگیرده، مورد تعقکس، به جنگ، پشت کد؛ ھر یشکن
اش را   ه درب خانهک یسکن گذاشته، درامان است؛ یس، سالحش را به زمکد؛ ھر ینشو
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مت ندارد جز سالح و یان، حق برداشتن غنیاز سپاھ یک چیبسته، درامان است. ھ
ھر «ز جار زد: یاھل بصره ن درمیان س یعل یمناد». اند دان آوردهیه به مک یمانک
تواند آن را  یند، میبب س یان علیاز سپاھ یکیشتن را نزد یاز خو ییاالکه کس ک

 .١»ردیبازپس بگ
ھا رفت و  شتهکان یارانش، به میاز  یبا تعداد س یافت، علیان یه جنگ پاکپس از آن

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ ﴿افتاد، فرمود:  س چون چشمش به محمد بن طلحه ا َّ�� ِ ؛  ﴾إِنَّا ِ�َّ
و  ... گاه از شدت غم و اندوه، نشست آن». بود یو صالح یکه جوان نکا سوگند دخ به
 .٢»ردکاد ی یکیر و نیشان، به خیاز ا یادھا طلب مغفرت نمود و از تعد شتهک یبرا

  س طلحه نشته شدکاز  س یتأثر عل
د و شروع به یرا د س ر طلحهیکزد، پ می ھا، دور جنازه درمیان س یه علک یزمان

ابومحمد! بر من  یا«و فرمود:  .٣آن بزرگوار نمود ی ردن گرد و غبار، از چھرهک کپا
از «و سپس گفت: » یا ن افتادهیه بر زمکنم یبب یه تو را در حالکدشوار است  یلیخ

 یا«گاه فرمود:  و آن». برم یزند، به خدا، پناه م یه در وجودم موج مک یغم و اندوھ
 .٤»مردم یست سال قبل میاش، بک

  س ریقاتل زب ی باره در س یموضع عل
رد و او را به قتل رساند، سِر آن کانت یخ س ریه به زبکعمرو بن جرموز، پس از آن

از  یرد؛ وقتیراه افتاد تا از او پاداش بگ به س یعل یرد و به سوکبزرگوار را از تن جدا 
ه را به آتش جھنم یقاتل پسر صف«فرمود:  س یورود خواست، عل ی اجازه س یعل

للك نيب «ه فرمود: کدم یشن ص خدا من از رسول«و سپس افزود: ». بشارت بده
 .١»ر استیمن، زب یدارد و حوار یا ی، حواریغمبریھر پ«: یعنی .٥»حوارّي الز��ي وحوار
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از موارد، از  یلیر در خین شمشیا«د، فرمود: یرا د س ریر زبیه شمشک نیھم س یعل
آمده است  یتیدر روا. ٢»اش زدود غم و اندوه را از چھره رد وکدفاع  ص خدا رسول

ه یقاتل پسرصف«ورود نداد و به دربانش فرمود:  ی اجازهجرموز،  ر مؤمنان، به ابنیه امک
 یشکخود س یجرموز در دوران عل شود: ابن یگفته م .٣»را به آتش جھنم، بشارت بده

ت عراق را در دست ار، امس ریه مصعب بن زبک ی، تا زمانیه وکز گفته شده یرد و نک
م جانش، یجرموز از ب ابند، یر، به امارت عراق رسیگرفت، زنده بود و چون مصعب بن زب

ا او را ینجاست و پنھان شده؛ آیپنھان شد. به مصعب گفتند: عمرو بن جرموز، ا
خدا  د؛ او، درامان است. بهیایرون بیگاھش ب یفخد از مییبه او بگو«؟ فرمود: یخواھ یم

ه او کمتر از آنست کرا او، یقصاص پدرم ندارم؛ ز جرموز را به شتن ابنکسوگند من، قصد 
 .٤»ر قرار دھمیھمسان زب را

 قه را با عزت و احترام، باز گرداندیصد ی شهی، عاس یعل
د و یه باکب و زاد و توشه را چنانکاعم از مر ل شهیت عاکل حریر مؤمنان، وسایام

رد، که زنده مانده بودند، با او روانه کد، فراھم ساخت و آن دسته از ھمراھانش را یشا
 یھمراھ یبرا س یدر بصره را داشتند. عل ه خود، قصد ماندنک یسانکجز 

ت کرد. و چون روز حرکبصره را انتخاب  یکده و نین چھل تن از بانوان برگزیالمؤمن ام
رون یب ل شهی، نزدش آمد و مردم ھم جمع شدند؛ عاس ید، علیفرا رس ل شهیعا

فرزندانم!  یا«فرمود:  یھنگام خداحافظ ل قهیصد ی شهیردند؛ عاکآمد و با او وداع 
ان من و یم یدورتکچ یه ھکخدا سوگند  ند؛ بهکرا سرزنش  یگرید دیاز ما نبا یک چیھ
با بستگان شوھرش  یان ھر زنیاست و م یامًال عادکش آمده، ینبوده و آنچه پ س یعل
ز فرمود: ین س یعل». ن بندگان خداستیاز نظر من، جزو بھتر س ید؛ علیآ یوجود م به
چ یان من و او، ھیراست و درست گفت؛ م، لعایشه ه کوگند خدا س مردم! به یا«
خروج ». است ص خدا ا و آخرت، ھمسر رسولیوجود ندارد؛ او، در دن یدورتک

، س یبود؛ عل یھجر ۳۶از بصره، روز شنبه اول ماه رجب سال  ل قهیصد ی شهیعا
                                                                                                                                              

 رده است. (مترجم).کرا به دوست خاص، معنا  یعاب، حواریعبدالبر در اإلست ابن -١
 ).۷/۲۶۱ة (یالنھایة والبدا -٢
 .۱۶۴، صی) با سند حسن؛ خالفة عل۳/۱۰۵طبقات ( -٣
 ).۷/۲۶۱ة (یالنھایة والبدا -٤



 ٢٢٣ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

ه کش دستور داد یو به فرزندان خو ردکلومتر، مادر مؤمنان را بدرقه کین یچند
 .١ندینما یرا ھمراھ ل شهیروز، عا یک ییمایپ راه ی زهااند به

 از جنگ یمانیندامت و پش
ه وارد جنگ شدند، کنیشگامان مسلمان، از ایعموم پ...«د: یگو یم /ه یمیت ابن

نمودند؛ البته  یمانیر مسلمانان، اظھار پشیو سا یر، علیمان گشتند؛ چنانچه طلحه، زبیپش
 .٢»ه شدندناخواست یر جنگیدر آن روز قصد جنگ نداشتند، اما درگ، ھا نیاز ا یک چیھ

 .٣»ُمردم یست سال قبل، میاش بک یا«ه فرمود: کنقل شده  س یر مؤمنان علیاز ام
 س ه حسنکت نموده یرسد، روا یم س یه به حسن بن علکم بن حماد، با سندش ینع
 یپدرم، با حالته جنگ، شدت گرفت، ک یھنگام«مان بن صرد گفته است: یبه سل

 .٤»ُمردم یست سال قبل، میاش بک یا«نگران، لباسم را گرفت و فرمود: 
 ی برافراشته یرھایه نگاه پدرم، به شمشک ید: ھنگامیگو یم س یحسن بن عل

ست سال یاش بک یخاطر ماست؟ ا به ھا نیا ی ا ھمهیحسن! آ یا«مردم افتاد، فرمود: 
 .٥»ُمردم یقبل، م
، ید و از اساس، قصد جنگ نداشت؛ وینجنگ ل شهید: عایگو یم /ه یمیت ابن

رد و کآنان، خروج  درمیان یجاد صلح و ھماھنگیقصد اصالح امور مسلمانان و ا به
ش روشن یار، به مصلحت مسلمانان است؛ البته بعدھا براکن یه اک پنداشت یم چنین

افتاد،  یار مکن یاد ایه به کرو ھر بار  نیرد، بھتر بود. از اک یه اگر خروج نمکشد 
ه کنیز از ایشگامان مسلمان نیشد. عموم پ یس میه چارقدش، خکست یگر یچنان م آن

ر مسلمانان، اظھار یو سا یر، علیمان گشتند؛ چنانچه طلحه، زبیوارد جنگ شدند، پش
ر ی، در آن روز قصد جنگ نداشتند، اما درگھا نیاز ا یک چینمودند؛ البته ھ یمانیپش

 .٦»ناخواسته شدند یجنگ

                                                           
 ).۵/۵۸۱( یخ طبریتار -١
 .۲۲۲من منھج اإلعتدال، ص یالمنتق -٢
 ).۱/۸۰م بن حماد (یالفتن، نع -٣
 ).۱/۸۰م بن حماد (یالفتن، نع -٤
 .۲۱۷ث فتنة الھرج. صیأحداث و أحاد -٥
 .۲۲۲من منھج اإلعتدال، ص یالمنتق -٦
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 یمتش به سویاز عز یلک به ل شهیه عاکد داشت ید تردید: نبایگو یم یذھب
ن یه چنکرد ک ی، اصًال گمان نمیمان شد. ویجمل، پش ی بصره و حضور در واقعه

 .١ه اتفاق افتادکنجامد یار بدانجا بکدھد و  ی، رویعیوقا
 د.یبنگر س یمرتض یرت علیتاب سکد در یتوان ین موضوع را میشتر ایشرح ب

بر  یم تا مرورینک یدرنگ م کیم، اندین موضوع، خاتمه دھیه به اکش از آنیپ
د یما، با ی ه ھمهکنیم، و آن، ایآموز جنگ جمل داشته باش عبرت ی تهکن نیتر مھم

جاد اختالف و تفرقه یا ی نهیدشمنان اسالم در زم یھا سهیھمواره نسبت به دس
ردن ک یدر جھت خنث یا ار و برنامهکچ راھیم و از ھیباشار یمسلمانان، ھوش درمیان
اند و  نیمکه دشمنان در کم یاد نبریگاه از  چیم و ھینکدشمنان، فروگذار ن یھا توطئه

 ی تهکن نیا س ن، به اسالم و مسلمانان، ضربه بزنند. حسنکوشند تا از ھر راه ممک یم
ش، مد نظر قرار یخو یاصالح ی مھم را از خالل جنگ جمل آموخت و آن را در برنامه

 داد.

 نیجنگ صف
در دوران خالفت پدرش، تجربه  س یه حسن بن علک ییدادھاین رویتر از مھم یکی

 یاملکاطالع  س هیاز روابط پدرش با معاو س ن بود. البته حسنیرد، جنگ صفک
، به س یشام بود و چون عل ی، والبدر دوران عمر و عثمان  س هیداشت. معاو
را  س د و عبدالله بن عمریرا عزل نما س هیم گرفت معاوید، تصمیخالفت رس

رد و ضمن ک ین منصب خودداریرش ای، از پذس ند. عبدالله بن عمرکنش یگزیجا
را  س عمر ز ابنین س یعل .٢ردک یادآوریرا  س یخود با عل یشاوندی، خویعذرخواھ

ور شدن  حمله ی نهیزمه در ک یاتیاست: روا یرد. گفتنکن ِسَمت، مجبور نیرش ایبه پذ
اساس  یور، نقل شده، بکرش منصب مذیبه سبب عدم پذ س عمر ابن یبه سو س یعل

، به س یه علکن بود یش آمد، ایباره، پ نیه در اک یا ِت مسألهینھا .٣است یو ساختگ
ه من، تو را کرو به شام برو  نیبرند؛ از ا یه مردم شام، از تو حساب مکام داد یعمر پ ابن

                                                           
 ).۲/۱۷۷ر أعالم النبالء یس -١
، ھمسر عمر یلثوم دختر علک ه امکم یدان یح.. ھمه می) با سند صح۷/۴۷۲بة (یش یمصنف ابن اب -٢

 بود.
 .۱۶۰ث، صیاستشھاد عثمان و وقعة الجمل، خالد الغ -٣



 ٢٢٥ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

و قرابتم با  یکیخاطر خدا و نزد پاسخ داد: به س عمر امارت شام، گماشتم. ابنبه 
اش  ھمچنان بر خواسته س ین. علکام با او، مرا معاف  یصحبت و ھم ص خدا رسول
باز ھم از  س متوسل شد؛ عبدالله بن عمر ل رد و سرانجام به حفصهک یپافشار

عت یانگر بیت، خود، بین روایا .١ه شدکرد و شبانه، عازم مکرش امارت شام، امتناع یپذ
 ،س عمر ابن که ین است در حالکرا چطور ممیز ؛باشد یم س یبا عل س عبدالله بن عمر

از  س عمر نبا ی؟! وقتدیامارت شام، انتخاب نما یرا برااو ، س یعل ،عتش داخل نشدهیدر ب
، یعنوان والف را به ی، سھل بن حنس یمرتض یرد، علک یرش امارت شام، خودداریپذ

، س هیان معاوید، سپاھیشام رس یمرز یھا یه سھل، به آبادک یبه شام فرستاد. زمان
و  ی، تو را فرستاده، پس خوش آمدس ردند و به او گفتند: اگر عثمانکر یاو را دستگ

از  یدین شام، خشم و غضب شدیرزمسدر  .٢، تو را فرستاده، باز گردکسی غیر از اواگر 
به اھل شام  س عثمان ی آغشته راھن به خونیزد؛ پ یموج م س بابت شھادت عثمان

ان نمود. خبر یھا را گر رد و چشمکھا را متأثر  ز شھادتش، قلبیانگ د و داستان غمیرس
ر یسا ، وهکه به میام یز بنین گری، و ھمچنص خدا گران بر شھر رسول تسلط آشوب

را یخت. زیرا برانگ س هیژه معاویو شد و مردم شام و بهد بر علت یآمده، مز شیاتفاقات پ
 ی و قصاص قاتالنش را بر عھده س دیعثمان شھ یت خونخواھی، مسؤولس هیمعاو
 یباشد. چنانچه خدا یم س دم عثمان یه او، ولکن باور بود یدانست و بر ا یش میخو

 د:یفرما یمتعال، م

َ�َن  ۥإِنَّهُ  َقۡتِل� لۡ ٱ ّ�ِ  �ُۡ�ِف فََ�  َ�ٰٗناُسلۡ  لَِوِ�ِّهِۦ َجَعۡلَنا َ�َقدۡ  لُوٗماَوَمن قُتَِل َمظۡ ﴿
   .]۳۳[اإلسراء:  ﴾�َمنُصورٗ 

م؛ اما یا قصاص داده ی دم او، قدرت و اجازه یشته شود، به ولکس، مظلومانه کو ھر «
دم،  یگمان ول ید). بیت حق را ننمایند (و رعاک یرو ادهیشتن، زکد در یدم، نبا یول

 .»شود یم یاریافت حق قصاص)، یخدا، با در ی(از سو
ت یو مظلوم س ل عثمانیفضا ی رد و دربارهک، مردم را جمع س هیرو معاو نیاز ا

 منافِق  یا ، به دست عدهس ه عثمانکان داشت یپرداخت و ب یراد سخنرانی، به ایو

                                                           
 نان ھستند.یت، ثقه و مورد اطمین روای)، رجال ا۳/۲۲۴ر أعالم النبالء (یس -١
 .۱۱۰طالب، ص یبن أب ی)؛ خالفة عل۴/۳۹خ دمشق (یب تاریتھذ -٢
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سان  نیبدده است و یبه قتل رس .١ص خدا سر در ماه حرام و در حرم رسول کسب
نیز آنجا  ص سر و صدا، باال گرفت؛ تعدادی از اصحاب رسول خداام نمودند و یمردم، ق

خواھم حدیثی  برخاست و گفت: می س حضور داشتند؛ یکی از آنان به نام مرۀ بن کعب
گفتم؛ روزی نزد  برایتان بازگو کنم که اگر به خاطر گفتن آن نبود، در اینجا سخن نمی

ای که امت دچار آن خواھد شد، سخن  و ایشان، پیرامون فتنهبودیم  ص رسول خدا
گفت. در این اثنا مردی از آنجا رد شد که سر و صورت خود را با عمامه پوشانیده  می

به سوی ». این مرد، در آن روز، برحق است«با دیدن او فرمود:  ص بود. پیامبر خدا
دم: ای رسول خدا! آیا نبود. پرسی س آن شخص رفتم؛ او، کسی جز عثمان بن عفان

 .٢»آری«رتان ھمین مرد است؟ فرمود: منظو
 س عثمان یخونخواھ یش برایش از پیرا ب س هیه معاوک یگر از عواملید یکی
ه کاست  یثیند، حدکرا قصاص  س رد و عزمش را جزم نمود تا قاتالن عثمانکمصمم 

د: یگو یم ل شهیرده است؛ عاکت یروا ل قهیصد ی شهیاز عا س رینعمان بن بش
ن یاش زد و آخر را به حضور خواست و دستش را بر شانه س ، عثمانص خدا رسول
متعال،  یعثمان! چه بسا خدا یا«ه: کن بود یه (در آن جلسه) به او فرمود، اک یسخن

ن کار را مکن یخواستند آن را از تنت درآورند، ا یند؛ اگر منافقان، مکبر تنت  یراھنیپ
مادر مؤمنان! چرا  یگفتم: ا ل شهید: به عایگو یم یراو». یینماه مرا مالقات کتا آن
رده و از که آن را فراموش کخدا سوگند  ؟ فرمود: بهیردکان نیث را بین حدینون اکتا 

ردم، کبازگو  س انیه بن ابوسفیمعاو یث را براین حدید: ایافزا یم یراو». اد برده بودمی
ه آن کرد کن نامه نوشت و از او درخواست یالمؤمن امرفت و به یت مرا نپذیاما او، روا

نوشت  س هیمعاو یث را برای، آن حدل شهیند. عاکسد و ارسال یش بنویث را برایحد

                                                           
َ البَ «: فرموده است صادر صحیح بخاری، این حدیث آمده که رسول خد -١ ا بَنيْ مَ مَ رِّ ىلَ ـْتَيِ الحُ ينَةِ عَ دِ مَ

اينِ  ی سنگالخی مدینه، (به حکم خدا و) از زبان من، حرم قرار  حد فاصل دو ناحیه«یعنی:  »لِسَ

 حرم قرار گرفتن ی زهینه، عامل و انگیدر مد صخدا رو وجود قبر رسول نیاز ا». گرفت
ی سنگالخی مدینه را حرم  و از آن جھت، حد فاصل دو ناحیه باشد ینمی حرم نبوی  محدوده

و با زبان شخِص ایشان، بیان گردید.  صکه حکم آن، به دعا و درخواست نبی اکرمد گوین یم
 (مترجم).

 ).۱/۲۴صحیح ابن ماجۀ ( -٢
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 ی درباره أل م خداوندکح یاجرا رشام بو مسلمانان  س هیمعاو پافشاری .١ردکو ارسال 
 س ی، با علس هیآنان، معاوان و در رأس یعت شامین عامل عدم بیتر ، مھمس قاتالن عثمان

زودھنگام  ی مهکه خواھان محاکرد کعت نیب س یاز آن جھت با عل س هیبود. معاو
ر امارت را در سر، کا فیت شام چشم بدوزد و یه به والکبود، نه آن س قاتالن عثمان

  نفره شش یشورا یاز اعضا یکیه خالفت، حق کدانست  یم یخوب را او، بهیبپروراند؛ ز
لش، یدل .٢؟س یبھتر از عل یسک؛ و چه ردات قرار داید حیھنوز در قه ک است

، نقل نموده؛ یلم خوالنساز ابوم یبا سند خوب یمان جعفیبن سل ییحیه کست  یتیروا
ه خود را ک یجنگ یم س یا تو، از آن جھت با علید: آیپرس س هیلم، از معاوسابوم

، از من داناتر است س یه علکدانم  یخدا سوگند، من، م به«؟ فرمود: یدان یھمسان او م
، مظلومانه س ه عثمانکد یدان یا شما نمیباشد؛ اما آ یش از من، سزاوار خالفت میو ب
 س یام؟ پس نزد عل او برخاسته یاو ھستم و به خونخواھ یشته شده و من، پسرعموک

 س یعلآنان، نزد ». ...ل دھدیرا به من تحو س د: قاتالن عثمانیید و به او بگویبرو
، س هیبه درخواست معاو س یرا مطرح نمودند، اما عل س هیرفتند و درخواست معاو

عت یه در بکنیمشروط به ا«فرمود:  س یه علکآمده است  یتیدر روا .٣ب اثر ندادیترت
ن را ی، اس هیاما معاو». اوردیمه، نزد من بکمحا یمن داخل شود و آنان را برا

و  یماد یھا ، به سبب طمعس هیا معاویه آکن سؤال وجود دارد یالبته ا .٤رفتینپذ
 .رد؟کام یق س ی، در برابر علیویدن

ات، ین روایمتھم شده است؛ در ا یورز ، به طمعس هیات، معاویاز روا یا در پاره
ھاشم  یه با بنیام یبن ی نهیریھنه و دک یه دشمنکح شده یه تصرکته اشاره و بلکن نیبد

ات، ین روای، واداشت! در اس یاز عل یشکرا به سر س هیت، معاویاز دوران جاھل
و  یو به اتھامات واھ  شدت مورد طعن و سرزنش قرار گرفته ، بهص خدا اصحاب رسول

ز دنبال یمعاصر ن یھا تابکاز  یه در برخین رویاند. متأسفانه، ا متھم شده یاساس یب

                                                           
 ح است.یث، صحین حدی؛ ا۲۴۰۴۵ی مسند أحمد، شماره -١
 .۱۱۲طالب، ص یبن أب ینگا: خالفة عل -٢
 ).۸/۱۲۹ة (یالنھایة و)؛ البدا۱۳/۹۲( یفتح البار -٣
 .۱۶۰)؛ استشھاد عثمان، ص۱۳/۹۲( یفتح البار -٤
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اساس  ی، بیه ساختگکف و بلیضعات، از ھر جھت، ین روایه اکد دانست یشده است. با
را  یاساس یاتھامات ب ی نگاران مغرض، دامنه خیاز تار یباشد. برخ یر قابل قبول میو غ

را برآمده  س یبا عل س هیو اختالف معاو  وارد شده، گسترانده س هیه بناحق بر معاوک
ن سبب یتر از امارت شام را مھم س هیاند؛ آنان، عزل معاو از طمعش به خالفت دانسته

ورز  غرض یا عده ی ات، ساخته و پرداختهین روایاند. ا برشمرده س یمخالفتش با عل

ن یه ھرچند اکد دانست ینقل شده است؛ با اإلمامة و السياسةتاب کشتر در یه بکاست 

، آن یتوز نهکی یباشد، اما در واقع، رافض یم / ینورید ی بهیقت تاب، منسوب به ابنک
 است.را به نگارش درآورده 

اإلمامة تاب کدھد انتساب  یه نشان مکم یپرداز یم یلین دالیتر ان مھمیبه ب کنیا
 ه ھدفمند و مغرضانه است:کبه، اشتباه و بلیقت اسة به ابنیالسو

 یچ نامیفاتش ھیتأل درمیاناند،  پرداخته /به یقت ه به شرح حال ابنک یسانک -۱
. تنھا اند اوردهیان نیاسة به میخ به نام اإلمامة و السیتار ی نهیدر زم یتابکاز 
 .تاب المعارف استکم، یشناس یخ میموضوع تاربه در یقت ه از ابنک یتابک

ه کند ک ین برداشت میرا ورق بزند، چن اسةیاإلمامة و الستاب که ک یسک -۲
 یه تنھا نقل و انتقالکبه، در دمشق و مغرب، اقامت نموده است، حال آنیقت ابن

 نور بوده است.یانجام داده، از بغداد به د / بهیقت ه ابنک
 ینوشتار کبا سب یلک به، اسةیالساإلمامة و ی سندهینونگارش  ی وهیش -۳

باشد؛ چنانچه  یبه در دسترس است، متفاوت میقت ه از ابنک ییھا تابک
تاب را کش نوشته و ھدفش از نگارش یھا تابکبر  یطوالن یبه، مقدماتیقت ابن

 یوتاھک ی ، مقدمهاإلمامة و السياسةتاب که ک یورتان نموده است، در صیب
ن یا یو اسلوب نگارش یلکشود. ساختار  یدر سه سطر خالصه م کهدارد 

 دارد. / بهیقت ابن ینوشتار ی وهیبا ش یارکتاب، تفاوت آشک
ه کمل نموده ع یا گونه ، بهیلیل یت از ابن ابیتاب مزبور، در نقل رواکمؤلف  -۴

 یلیل ی، ھمان محمد بن عبدالرحمن بن ابیلیل یابن ابده است؛ یا او را دیگو
ان یدرگذشت؛ شا یھجر ۱۴۸، در سال یوفه بود. وک یه و قاضیه فقکاست 

سال پس از وفات ابن  ۶۵ یعنی یھجر ۲۱۳در سال  /  بهیقت ر است ابنکذ
 ، چشم به جھان گشود.یلیل یاب
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نقل شده است.  .١ض،یتمر ی غهیور، با صکتاب مذکات یاز روا یادیبخش ز -۵
ل ین قبیاز ا یات، بدون سند و با عباراتیاز موارد، نقل روا یلیچنانچه در خ

مان از ی؛ از محمد بن سل...اند ردهکت ین روایھا، چن یمصر یه: از بعضکاست 
ن یما ا یخ مغرب، برایاز مشا ی؛ برخ...اند ت نمودهیخ اھل مصر، روایمشا
، با ین عباراتیار بردن چنکر است به کان ذی. شا... اند ردهکرا نقل  ثیحد

 یش اسلوب علمیھا تابکبه در یقت ات فاصله دارد و ابنیروا نقِل  یروش علم
ش، از روش یھا تابکاز  یک چیرو در ھ نیاست؛ از ا نمودهت یات را رعاینقل روا

 .٢رده استکات استفاده نینقل روا یرعلمیغ
اھل سنت برخوردار است و در  نزد یا ژهیگاه و منزلت وی، از جا/ بهیقت ابن -۶

به، از رجال یقت د: ابنیگو یم یباشد. سلف ینش، ثقه و مورد اعتماد میدانش و د
به، در یقت د: ابنیگو یحزم م باشد. ابن یاھل سنت م کنان و از سلیمورد اطم

ه یمیت دگاه را دارد. ابنین دیز ھمین یب بغدادین و علمش، ثقه است؛ خطید
اند؛  افتهیه به احمد و اسحاق، نسبت کاست  یسانکبه، جزو یقت د: ابنیگو یم
ه کان دارد کا امین آیبنابرا .٣نام و مشھور اھل سنت است فعان به، جزو مدایو

ھمچون  یبتاک، یگاه و منزلت علمیھمه جا نیبه، با ایقت ھمچون ابن یتیشخص
ر یاسالم به تصوخ یاز تار یزشت یمایه سکاسة را به نگارش درآورد یالساإلمامة و

 .٤وارد نموده است؟! ص خدا به اصحاب رسول یاساس یده و اتھامات بیشک
نموده و  یریگ ، خردهش صحابه برشدت  اسة، بهیالساإلمامة وتاب ک ی سندهینو -۷

، س عمر ار برده است؛ چنانچه از ابنک آنان، به ی درباره یستیعبارات ناشا
ر یبه تصو یت حسودی، شخصس وقاص یبزدل، و از سعد بن اب یشخص یمایس
م یدان یرد! ھمه مکشه، دستور قتل عثمان را صادر یده و گفته است: عایشک
روافض  یژگین ویاز آنان، بارزتر یریگ و خرده ش بر صحابه ییجو بیه عک

                                                           
ل یھمچون: ق ؛مجھول دارند یه ساختارکشود  یگفته م یض، در اصطالح به واژگانیتمر ی غهیص -١

ان شود، از قوت و یض بیتمر ی غهیشود.. آنچه با ص یا گفته می: گفته شده یقال، به معنایو 
 ار است. (مترجم).یاحتمال ضعف آن، بس ست ویبرخوردار ن یصحت چندان

 .۹۰، صیانیالعل یبة، اثر علیقت دة اإلمام ابنینگا: عق -٢
 ).۲/۱۴۴ق مواقف الصحابة (ی)؛ تحق۳/۳۵۷زان (ینگا: لسان الم -٣
 ).۲/۱۴۴ق مواقف الصحابة (یتحق -٤
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دارند، اما آنان،  یردیکن روی، چنش صحابه ی ز دربارهیاست؛ ھرچند خوارج ن
 .١دھند یو سب و دشنام، قرار نم وھشکرا ھدف طعن و ن ش عموم صحابه

گانه  سه یلفاخرا به  ست و پنج صفحهیاسة، فقط بیالساإلمامة وتاب کمؤلف  -۸
ان یه مک یا فتنه ی اختصاص داده، اما درباره س ر، عمر و عثمانکابوب یعنی

 ی سندهیسان نو نیست صفحه، نوشته است! بدیوست، دویوقوع پ به ش صحابه
تابش را کخ درخشان اسالم را مختصر نموده و صفحات یتاب، تارکن یا یرافض

رده کاه یباشد، س یاساس م یشتر آن، بیه بک یلیدادھا و مسایبا نگارش رو
توان در منش و رفتار  یرا تنھا م یا هین رویه چنکامًال روشن است کاست. 

 افت.یروافض  ی خصمانه
از  یکید: یگو یم» مختصر تحفه اثنی عشریه«در کتاب:  یآلوس یرکمحمود ش -۹

ش را یخو مرامان از موافقان و ھم یکیه ھرگاه کن است یروافض، ا یھا رنگین
ش کی ات ھمیابند، اقوال و روایاز رجال و افراد معتبر اھل سنت ب یکینام  ھم

اطالع را  یسان اھل سنِت ب نیدھند و بد ینسبت م یمعتبر سن یخود را به راو
گاه، آن راوکب ین ترتینند؛ بدک یم یرکدچار چالش ف رمعتبِر یغ یه افراد ناآ

از  یکیدار و معتبر اھل سنت است،  از رجال نام یکینام  ه ھمکرا  یرافض
تش را معتبر یا روایپندارند و سخن  یش میامامان و سرآمدان مذھب خو

 یرد؛ دو نفر، به نام سدکر کرا ذ یتوان نام سد یشمارند. به عنوان نمونه م یم
بزرگ از افراد  ی؛ سدکوچک ی، سدیگریبزرگ و د یسد یکیاند:  ده شدهینام

ان یگو از دروغ یکی، کوچک یثقه و قابل اعتماد اھل سنت است و سد
، یکیه کبه است یقت ن نام ابنیگر، ھمید ی باشد. نمونه یساز روافض م ثیحد

له بن به. عبدالی، عبدالله بن مسلم بن قتیگریباشد و د یبه میعبدالله بن قت
از  یکیبه، یبوده و عبدالله بن مسلم بن قت یارک و گزاف یغال یبه، رافضیقت

به نام المعارف دارد.  یتابکه کرود  یشمار م رجال ثقه و معتبر اھل سنت به
 یعنین نام، یبه ھم یتابکور، کرنگ مذین ی، در راستایرافض ی بهیقت ابن

 زیاسة نیالساإلمامة وتاب کدر مورد  .٢، به نگارش درآورده استالمعارف

                                                           
 .۹۱، صیانیالعل یبة، اثر علیقت دة اإلمام ابنیعق -١
 .۳۲، صیة، از آلوسیثنا عشرنگا: مختصر التحفة اإل -٢
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 یرافض ی بهیقت ابن ی اسة، نوشتهیالساإلمامة و تابکن ی؛ بنابراطور است نیھم
ھدفمند و مغرضانه) به  ی(و به صورت یه به سبب تشابه اسمکباشد  یم

 .١، نسبت داده شده استیسن ی بهیقت ابن
رده و ک اسة، اعتمادیالساإلمامة وتاب کبه سندگان معاصر، یاز نو یاریمتأسفانه بس

د با یرو با نیاند. از ا مبتال شده ش در مورد صحابه یسان به اشتباھات فاحش نیبد
اإلمامة تاب ک ی سندهینورد نادرست را اصالح نمود. یکن روی، ایقیو تحق یعلم یروش

ه کده نمواستناد  یتیرد و به رواکخالفت  ی، ادعاس هیه معاوکاست  ردهاسة آویالسو
ه که، جزو آزادشدگان فتح میگفت: معاو س ی، به ابوموسس یبه دستور علواء ک ابن

ردند؛ ک ییآرا ه در برابر اسالم صفکقرار داشت  ییھا است و پدرش، در رأس گروه
 .٢رده استکخالفت  یمسلمانان، ادعا یه، بدون در نظر داشتن شورایمعاو کنیا

ن یه اکده؛ بلیثبوت نرس، به س یر مؤمنان علیاز ام ین سخنید، چنین تردوبد
ات ینده از رواکات، آیخ و ادبیتار یھا تابکروافض است.  ی سخن، ساخته و پرداخته

را طمع خالفت  س یبا عل س هیاختالف معاو ی زهیه انگکباشد  یم یفیو ضع یساختگ
و  یه اختالف علکن است یھم ،حیصح .٣، دانسته استیدن به امارت و پادشاھیو رس
و  س هیعت معاویا بیه آکن بود یگر، برخاسته از اختالف نظر بر سر ایدیکه با یمعاو

ا پس از آن؟ یواجب است  س قاتالن عثمان ی مهک، قبل از محاس یارانش با علی
را  س ، قاتالن عثمانس یعل اگره کد داشتند کیتأبر این نکته ارانش، یو  س هیمعاو
را مشروط به قصاص  س یبا عل عتیب یبه عبارت .٤نندک یعت میند، با او بکمه کمحا

 نمودند. س قاتالن عثمان
گر، برخاسته از یدیکاھل شام و اھل عراق با  یرید: درگیگو یم یالعرب ابن یقاض

از  یپارچگ یک جاد وحدت ویو ا س یعت با علیمواضع متفاوت آنان بود. اھل عراق، بر ب
قاتالن  ی مهکمحا ردند و اھل شام، خواھانک ید مکیواحد تأ یق انتخاب رھبریطر

آنان،  ی مهکه قاتالن را پناه دھد (و در محاک یسکگفتند: با  یبودند و م س عثمان

                                                           
 .۹۳، صیانیالعل یبة، اثر علیقت دة اإلمام ابنی: عقکر. -١
 ).۱/۱۱۳اسة (یالساإلمامة و -٢
 ).۲/۱۴۵الفتنة (في  ق مواقف الصحابةیتحق -٣
 .۱۶۲العواصم من القواصم، ص -٤
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 .١مینک یعت نمیند)، بکدرنگ 
ر کد، اما نه منیجنگ س ی، با علس هید: ھرچند معاویگو ی، مینین، جویامام الحرم

قاتالن  ی مهک، فقط خواھان محاس هیخالفت داشت. معاو یامارتش بود و نه ادعا
و  .٢ردک یاشتباه م یدانست؛ ول ینه، درست مین زمیبود و نظرش را در ا س عثمان

 شده بود. یدچار اشتباه اجتھاد
، س یبا عل س هیمعاو یریه درگکن باورند ید: اھل سنت و جماعت، بر ایگو یم یتمیھ

و   زهیرو انگ نیاجماع شد. از ا س یت خالفت علیه بر حقانکبر سر خالفت نبود؛ چرا
را  س هیه معاوک یزیه تنھا چکنبود؛ بل س هیمعاو یطلب استیخاستگاه جنگ، ر

 .٣داشت یرا در پ س یه مخالفت علکبود  س عثمان یخت، خونخواھیبرانگ
زودھنگام  ی مهک، فقط خواھان محاس هیه معاوکاز آنست  کیح، حایات صحیروا

نمود.  یاعالم آمادگ س یعل عت بایب یشرط، برا شین پیبود و با ھم س قاتالن عثمان
، س قاتالن عثمان ی مهکمحا ی نهیدر زم س هیمعاو یه ادعاکوجود دارد  یلیچه دل
ومت کبه ح یابیمنظور دست از اھداف پشت پرده به یا ردن پارهکدنبال  یبرا یزیدستاو

 س هیطور قطع معاو رد، بهک ین خواسته، موافقت می، با اس یعل چنانچهبود؟  ییو فرمانروا
، س عثمان یتحت پوشش خونخواھ س هیه اگر معاوکنمود. چرا یعت میب س یبا عل

د یتوان نام یرنگ نمیر و نکجز م یزیرا چ یارکن یرد، چنک یرا دنبال م یگریھدف د
در  س هیرا معاویرسد. ز ینظر م د بهیبع س هیچون معاو یبزرگوار ین، از صحابیو ا

شمار  بود و از سرآمدان مسلمان به یتابت وحکھمچون  یسوابق درخشان یاسالم، دارا
رو چگونه  نیاست. از ا ص خدا رسول یه صحابکش بس یلت، براین فضیرفت و ھم یم
ل و سوابق درخشان در اسالم، به طمع یھمه فضا با آن یتیه شخصکرد کتوان قبول  یم

انان ختن خون مسلمیو ر  فهی، حاضر به جنگ با خلییومت و فرمانرواکبه ح یابیدست
ر او مختار نشدم، مگر یو غ أل ان اللهیخدا سوگند، م به«شود؟! او، خود، فرموده است: 

دعا کرد و  س برای معاویه ص خدا رسول .٤»ح دادمیر او ترجیرا بر غ أل ه اللهکنیا
                                                           

 .۱۶۲العواصم من القواصم، ص -١
 .۱۱۵صالجماعة، في عقائد أھل السنة و لمع األدلة -٢
 ).۲/۶۲۲الصواعق المحرقة ( -٣
 ).۳/۱۵۱ر أعالم النبالء (یس -٤
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 یاب گر و رهتیه را ھدایمعاو !ایبارخدا«یعنی:  .١»به اهددياً مهدياً واا� اجعله ه«گفت: 

ا� علّم معاو�ة الكتاب «مود: ندعا ھمچنین . »قرار بدهت یاو را سبب ھداو بگردان 
را از  اواموز و یه را علم قرآن و حساب بیمعاو !خداوندا«یعنی:  .٢»ذابعاحلساب وقه الو

 .»عذاب در امان بدار
را  س یعت با علیه بکن بود ی، اس عثمان یھاخونخو ی نهیدر زم س هیاشتباه معاو

ه ک یلیاز دال یکی. البته نمودمظلوم  ی فهیزودھنگام قاتالن خل ی مهکمحامشروط به 
ه از کن بود یرد، اک ید مکیتأ س تر قاتالن عثمان عیھرچه سر ی مهک، بر محاس هیمعاو
دانست.  یز نگران بود و خود را در معرض خطر میخودش ن یگران، برا فتنه ی هیناح

ه آنان، در صدد کدانست  یخوب مو اشت گران د ، در مورد آشوبیرا موضع مشخصیز
د و خواھان یدعوا نما ی م، اقامهکد نزد حایدم، با یه ولکنیقتل او ھستند؛ لذا با علم به ا

 .٣برآمد س به دادخواستش شود، خود در صدد قصاص قاتالن عثمان یدگیرس
ست بدون یز نیس جاکچ یھ یه براک، اتفاق نظر دارند یان فقھیشوایامامان و پ

، یسکا قصاص یاش، درصدد گرفتن حقش و  ندهیا نمایو  یم اسالمکاجازه و دستور حا
، مجتھد بود و س هیالبته معاو .٤انجامد ین امر، به فتنه و ھرج و مرج میه اکد. چرایبرآ
 یت خونخواھی، مسؤولس هیه حق با اوست، دچار اشتباه مزبور شد. معاوکل یون تأیبا ا

ن باور بود یدانست و بر ا یش میخو ی قاتالنش را بر عھدهو قصاص  س دیعثمان شھ
 د:یفرما یمتعال، م یباشد. چنانچه خدا یم س دم عثمان یه او، ولک

َ�َن  ۥإِنَّهُ  َقۡتِل� لۡ ٱ ّ�ِ  �ُۡ�ِف فََ�  اَ�ٰنٗ ُسلۡ  لَِوِ�ِّهِۦ َجَعۡلَنا َ�َقدۡ  الُومٗ َوَمن قُتَِل َمظۡ ﴿
 ]۳۳[اإلسراء:  ﴾�َمنُصورٗ 

م؛ اما یا قصاص داده ی دم او، قدرت و اجازه یشته شود، به ولکس، مظلومانه کو ھر «
دم،  یگمان ول ید). بیت حق را ننمایند (و رعاک یرو ادهیشتن، زکد در یدم، نبا یول

 .»شود یم یاریافت حق قصاص)، یخدا، با در ی(از سو

                                                           
 ).۳/۲۳۶( ی، آلبانیح سنن الترمذیصح -١
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ت یو مظلوم س ل عثمانیفضا ی رد و دربارهک، مردم را جمع س هیرو معاو نیاز ا
 منافِق  یا ، به دست عدهس ه عثمانکان داشت یپرداخت و ب یراد سخنرانی، به ایو

 .ده استیسر به قتل رس کسب
 یدر قبال رخدادھا ش ن اتفاقات بود و به موضع صحابهی، شاھد اس یحسن مجتب

ن یدر ا یادید داشت و تالش زکیبرد؛ البته خودش، بر صلح و سازش تأ یور پکمذ
 نمود.نه یزم

ان، ین شامیو لعن و نفر س هیبه معاو ییاز ناسزاگو س یرمؤمنان علیام ینھ
 نیپس از جنگ صف

ان، در یروز شدند و صفوف شامیدان نبرد، پیداد و اھل عراق، در م ین، رویجنگ صف
ھا  زهین یھا را باال ه قرآنکست قرار گرفتند. آنجا بود کش ی خت؛ چنانچه در آستانهیھم ر

 ینابود معرضند. مردم، در کم کان ما و شما حیتاب خدا، مک«اد برآوردند: یفرگرفتند و 
 یباق یسکآن منطقه، چه  یمرزبان یشته شوند، براکاند؛ اگر مردم شام  قرار گرفته

» رد؟کنجا را حفظ خواھد آ ی، مرزھایسکشته شوند، چه کھا  یماند؟ و اگر عراق یم
 .١»میریپذ یتاب خدا را مکدعوت به «د: دند، گفتنیھا را د ه قرآنک نیمردم، ھم

رش یز پذیو ن س ل قاتالن عثمانیبر تحو یتاب خدا، بدون پافشارکم قرار دادن کَح 
تحوالت  ی جهی، نتس یبا عل س هیعت معاوید بر بکیبدون تأ ،س آن از سوی یاران علی

جنگ، به ن یا یعبارت وست. بهیوقوع پ ن جنگ، بهیه در اکبود  ییشامدھاین و پیصف
ه کن امر، مسلمانان را بر آن داشت یان داد، و ھمیاز مسلمانان، پا یاریبس یزندگان

ه کبود  ین، ضرورتیان جنگ شوند و ای، خواھان صلح و پایطد و شریچ قیبدون ھ
امت  یداریو ب یانگر سرزندگیرد و خود، بک یجاب میات و توان امت، آن را کحفظ شو

ھنگام،  ھا و اتخاذ مواضع درست و به یریگ میتصم آن در یسزا و نقش به یاسالم
 .٢باشد یم

خود دانست و  یروزیرفت و آن را فتح و پیشنھاد صلح را پذی، پس یر مؤمنان علیام
 ی، جایپارچگ یکافت و وحدت و ی، قوت یوفه بازگشت. از آن پس دولت اسالمکبه 

، س یر مؤمنان، علیام ، از سر گرفته شد.یاختالف و تفرقه را گرفت و فتوحات اسالم
                                                           

 .یطبرخ ینقل از تار ؛ به۳۶ة، صین معاویه خال المؤمنیتنز -١
 .۳۸ن، صییخ الخلفاء األمویتارفي  دراسة -٢
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 یھا شتهک یستاد و برایدان ایھا رفت و در م شتهکان ین، به میان جنگ صفیپس از پا
 .١ردک، طلب آمرزش س هیش و معاویسپاه خو

، به س ی، صلح شد، علبه یو معاو یان علیه مک ید: زمانیگو ید بن اصم میزی
 یو سپس به سو» اند ی، بھشتھا نیا«ش رفت و فرمود: یسپاه خو یھا شتهکان یم
ن مسأله، به من و یاند و ا ی، بھشتھا نیا«رفت و گفت:  س هیر معاوکلش یھا شتهک

 .٢»گردد یه برمیمعاو
مان یآنان، مؤمن و اھل ا«فرمود:  ین میشدگان صف شتهک ی درباره س یعل

با  یچ تفاوتین، از لحاظ محتوا، ھیصف یھا شتهک ی درباره س یسخنان عل .٣»ھستند
 .٤سخنانش در مورد اھل جمل نداشت

ن یدھند و آنان را نفر یارانش، به اھل شام، دشنام میه دو تن از کد یخبر رس س یبه عل
آمدند  س یشند. آن دو نزد علکار بکن یه دست از اکام داد یدو پ رو به آن نینند.؛ از اک یم

؛ یآر«فرمود: » بر باطل؟شان، یم و ایه ما، برحقکنیر مؤمنان! مگر نه ایام یا«و گفتند: 
ن و یپس چرا ما را از نفر«گفتند: ». ن استیه چنکعبه کسوگند به پروردگار 

د؛ ینکرا لعنت  یسکه شما، کمن، دوست ندارم «فرمود: » ؟یدار یدشنامشان، باز م
 یکگر را نیدیکن و روابطمان با کمال میشان را پایا! خون ما و اید: بارخداییه بگوکبل

ان گردد و از یشان نمایقت، برایبگردان و آنان را از انحرافشان، دور بدار تا حق و حق
 .٥»بردار شوند ، دستیشکلجاجت و سر

 س هیرد و معاوک ین میارانش را نفریو  س هیدر قنوت، معاو س یه گفته شده: علکنیا
سند،  نمود، از لحاظ ین میرا نفر س نیعباس، حسن و حس ، ابنیز در قنوت، علین

ه کوجود دارد  یبن لوط رافض ییحیت، ابومخنف، ین روایندارد. در سند ا یچ ثبوتیھ
عه، از یش یھا تابکن یتر حین در صحیست. عالوه بر ایاتش، معتبر نیدروغگوست و روا

من، «البالغه آمده است:  شده است. چنانچه در نھج ینھ ش دشنام دادن صحابه

                                                           
 .۲۵۰طالب، ص یبن أب یخالفة عل -١
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د و به ینکوھش کد؛ البته اگر اعمالشان را نیباش دھنده ه شما، دشنامکدوست ندارم 
باشد.  یار، ھم در گفتار بھتر است و ھم قابل قبول مکن ید، ایتشان بپردازیان وضعیب

ن و روابط ما و کمال میشان را پایا! خون ما و اید: بارخداییدشنام دادن، بگو یبه جا
 .١»بگردان یکگر را نیدیکبا  ھا نیا

دگاه خودشان، دشنام دادن و یعه از دیش یھا تابکن یتر حیح صحیبه اذعان و تصر
شاھد  س قابل قبول نبوده است. حسن س یمرتض یعل ی، براش ر صحابهیفکت

ان را مشاھده نمود. از یموضع پدرش در قبال شام ،یکآن زمان بود و از نزد یدادھایرو
 یمنشور اصالح، س هیاران معاوی ی دگاه درست پدرش دربارهیرو با شناخت د نیا

گاھ یشیاند رد و با ژرفکم یخوب تنظ یلیش را خیخو ھا و  ق از آموزهیامل و عمک یو آ
، أل افت به فضل خداوندیق یرد و توفکده، اتخاذ یسنج ی، مواضعیشرع یرھنمودھا

 ش را به سر منزل مقصود برساند.یخو ی طلبانه اقدامات اصالح

 بر مسلمانانن یدر جنگ صف س اسریبن ر شھادت عمار یتأث

گروه «: یعنی »تقتلك الفئة ابلاغية«فرمود:  س اسریبه عمار بن  ص خدا رسول

 ییسزا به رین، تأثیدر جنگ صف س شته شدن عمارک. »شتک، تو را خواھند و یاغی شکسر
بود  ص خدا دار و سرآمد رسول از اصحاب نام یکی س ه عمارکبر روند جنگ نھاد؛ چرا

بن  مةیخزردند. ک یه مردم، به او اقتدا مکاز رھبران مسلمانان را داشت  یکیم کو ح
رد. ک یم یدن خودداریزد و از جنگ یر نمین حاضر بود، اما شمشیثابت، در جنگ صف

ث یرا حدید؛ زیان جنگید و با شامیشکر ید، شمشیبه شھادت رس س ه عمارک نیھم

تقتله الفئة «فرموده است:  س عمار ی ه دربارهکده بود یرا شن ص خدا رسول
ان را مصداق یرو شام نی. از ا»شتک، او را خواھند و یاغی شکگروه سر«: یعنی .٢»ابلاغية

 .٣شته شدکه کنید تا ایش دانست و با آنان، جنگکگروه سر
ل عمرو بن عاص و پسرش عبدالله و یاز قب س هیان معاوی، سپاھس شھادت عمار

نار آبشخور بودند کن ھنگام آرد. آنان، در کشدت متأثر  را به ین ابواألعور سلمیھمچن
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ان دو طرف، از آن یھاه سپکآبشخور وجود داشت  یکدند؛ آنجا فقط ینوش یوآب م
ه ک آمدان یبه م س اسریبن شته شدن عمار کردند. در آن اثنا سخن از ک یاستفاده م

 ص ه رسول خداکحال آن م،یشتکن مرد را ی، به پدرش گفت: ما، اس عبدالله بن عمرو
، او را و یاغی شکگروه سر«: یعنی .١»تقتله الفئة ابلاغية«اش فرموده است:  درباره

ه کم، حال آنیشتکن مرد را یگفت: ما، ا س هیبه معاو س عمرو .»شتکخواھند 
ت باش؛ کگفت: سا س هیفرموده است. معاو یزین چیاش چن درباره ص خدا رسول

ا مگر ما، او را ی! آیستیلغزد و چندان استوار ن یت، میپاه ھمچنان کخدا سوگند  به
ل ین تأویا .٢»دان جنگ آورده استیه او را به مک، عامل قتل اوست یسکم؟ یا شتهک

ه کآمده است  یحیت صحیان پخش شد. در روایشام درمیانزود  یلیخ، س هیمعاو
 ص خدا رسولشته شد؛ ک س رفت و گفت: عمار س عمرو بن حزم، نزد عمرو بن عاص

، او را و یاغی شکگروه سر«: یعنی .٣»تقتله الفئة ابلاغية«ش فرموده است: ھا دربار

ِ ��َّآ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ ﴿ هک یدر حال س عمرو .»شتکخواھند  گفت، خود را به  یم ﴾إِنَّا ِ�َّ
حال شته شد؛ کعمار «پاسخ داد: » چه شده؟«د: یپرس س هیرساند. معاو س هیمعاو

و  شکگروه سر«: یعنی »تقتلك الفئة ابلاغية«: ه بودفرمود به او ص خدا رسولآنکه 

ا مگر ی! آیستیچندان استوار و پابرجا ن«فرمود:  س هیمعاو .»شتک، تو را خواھند یاغی
ما  یھا زهیه او را مقابل نکاران او، عامل قتل عمارند یو  یم؟ علیا شتهکما، او را 

دان نبرد آوردند و یه او را به مکاران او، عامل قتل عمارند یو  یعل«ا گفت: ی». آوردند
 .٤»مان قرار دادندیرھایمقابل شمش

با ھم بگومگو  س شتن عمارکه دو نفر، بر سر کآمده است  یگریح دیت صحیدر روا
شته است. عبدالله بن عمرو کرا  س ه او، عمارکبود  یاز آنھا، مدع یکردند و ھر ک یم

ند و دوستش را شادمان ک یپوش ن ادعا چشمیاز شما، از ا یکی«فرمود:  س بن عاص

گروه «: یعنی »تقتله الفئة ابلاغية«ه فرمود: کدم یشن ص خدا د! من، از رسولینما
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پس چرا «د: یپرس س از عبدالله بن عمرو س هی.معاو»شتک، او را خواھند و یاغی شکسر
رد. کت یاکش ص خدا پدرم، از من نزد رسولرا یز«پاسخ داد: » ؟ینک یم یما را ھمراھ

 یاز پدرت تا زمان«: یعنی »التعصهأطع أباك ما دام حيا و«به من فرمود:  ص رمکا ینب

من، با شما ھستم، «افزود:  س . عبدالله»نکم یه زنده است، اطاعت نما و از او نافرمانک
 .١»جنگم یاما نم

، به گفتن س ه، عبدالله بن عمرویفق یه صحابکد یآ ین برمیور، چنکت مذیاز روا
ان نمود و یاش را ب دهیعق یا چ ترس و واھمهیسخن حق، عالقمند بود. چنانچه بدون ھ

 ،س ه عمارکداند؛ چرا یش مکو سربازانش را مصداق گروه سر س هیه معاوکاظھار داشت 
 انیبر سپاھ یدیر شدیث، تأثین حدیھر حال، ا شته شد. بهک س هیاران معاویدست  به

و  س یتوان عل یچ عنوان نمیرد. البته به ھکل یث را تأوی، حدس هیشام نھاد، اما معاو
 س هیمعاو س به سخن س ینش علکدانست؛ چنانچه وا س ارانش را عامل قتل عماری
ش یرا عامل قتل عمو ص خدا د رسولین صورت، بایپس در ا«ه فرمود: کن بود یا

. »گ احد آوردنرا با خود به ج ، حمزهص خدا ه رسولکم؛ چرایبدان س حمزه
 .٢داد س هیبه معاو یجواب یق و بی، پاسخ دقیالتزام یاسیبا ق س یسان عل نیبد

شته شدن کرد؛ چنانچه کشدت متأثر  را به س ، عمرو بن عاصس شھادت عمار
صلح، تالش  یان دادن جنگ و برقراریپا یه براکرا بر آن داشت  س ، عمروس عمار

بر زبان  س یھمچون سخن عل ی، سخنس شته شدن عمارکز با یاو ن .٣د؛ینما یادیز
 .٤»ُمردم یست سال قبل، میاش بک یا«آورد و فرمود: 

دام کان آورد و گفت: ما ھر یبه م یسخن از ساختن مسجد نبو س ید خدریابوسع
 ص  رمکا د. رسولنمو یمدوتا، دوتا حمل  س عمار یولم، یردک یمخشت حمل  یک

اٍر َ�ْقتُلُُه «فرمود:  ،ساخت یمرا از او دور  کگرد و خاه ک یدر حالد. و یاو را د َو�َْح َ�مَّ
 انلَّارِ 

َ
َنَِّة َوَ�ْدُعونَُه إىِل

ْ
 اجل

َ
َاِ�يَُة يَْدُعوُهْم إىِل

ْ
ِفئَُة ابل

ْ
توسط  ،س عمار س کهافسو«یعنی:  »ال

                                                           
 ).۱۱/۱۳۸مسند احمد ( -١
 ).۲/۲۲۳رة (کنگا: التذ -٢
 .۲۱۵ر الغضبان، صیان، منیسف یة بن أبیمعاو -٣
 .۶۰۳)؛ عمرو بن عاص، اثر غضبان، ص۱/۱۷۰أنساب األشراف ( -٤



 ٢٣٩ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

را به  ، اوخواند وآنھا یمفرا آنھا را به بھشت عمار،  .رسد یمبه قتل و سرکش  یاغیگروه  کی

گفت:  ن سخن، یدن ایشنپس از  س د: عماریگو یم یراو .»دھند یمدعوت  ،آتش یسو
 .١»برم یمھا به خدا پناه  از فتنه«

از  یکیت شده و یثرت رواک به ص خدا ث، از رسولین حدید: ایگو یعبدالبر م ابن
 .٢ث قرار داردیاحادن یتر حیباشد و در شمار صح یم ص نبوت آن حضرت یھا نشانه

ت شده یروا ش از صحابه یث، از تعدادین حدید: ایگو یث، مین حدیر اک، پس از ذیذھب
 .٣است یث متواتریو حد
 م:یپرداز یث مین حدیان قرائت علما از ای، به بکنیا

ز ی، و نص خدا نبوت رسول یھا از نشانه یکیث، ین حدید: در ایگو یحجر م ابن -۱
ه کباشد  یم .٤بر نواصب یارکان شده و رد آشیب ب و عمار  یار علکلت آشیفض

 .٥ش، برحق نبودیھا در جنگ س یمعتقدند عل
در آن  س یه علکانگر آنست یث، بین حدید: ایگو ین، میحجر، عالوه بر ا ابن
 .٦دیبه شھادت رس س هیاران معاویدست  به س ه عمارکھا، برحق بود؛ چرا جنگ
ه بر اساس کبود؛ چرا س ن، به عماری، در روز صفش صحابهد: نگاه یگو یم ینوو -۲

ھمراه آنھا ، با س عمار ، ھمان گروھی است کهه گروه عادلکث، معتقد بودند ین حدیا
 .٧شود

                                                           
 .۴۴۷بخاری، شماره  -١
 ر.ییتغ کی)، با اند۳/۱۱۴۰عاب (ی: اإلستکر. -٢
 ).۱/۴۲۱ر أعالم النبالء (یس -٣
اند و  دهینرس یبه اعتقاد درست ه در مورد صحابهکھستند  یبدعت یھا از گروه یکینواصب،  -٤

فته یفر، س طالب یبن اب یعل یعنین، یراشد یفه از خلفاین خلیطان، آنان را در مورد چھارمیش
ه کند یگو یم ییزھایاش چ ورزند و درباره یبغض م س یرو نواصب، نسبت به عل نیاست؛ از ا

از  یافته و به تعدادیاز نواصب، گسترش  یبغض برخ ی ست. البته دامنهیآن بزرگوار ن ی ستهیشا
 ده است.یز رسین س یت از جمله حسن بن علیاھل ب

 ).۱/۶۴۶( یالبار فتح -٥
 ).۱۳/۹۲ھمان ( -٦
 ).۲/۳۸اللغات (یب األسماء و: تھذکر. -٧



 سحسن مجتبی           ٢٤٠

، به حق و س هیاران معاویارانش، نسبت به یو  س ید: علیگو یر میثک ابن -۳
گاه  ده بودند.. آنیشور س یعلاران ی، بر س هیاران معاویرا یتر بودند؛ ز یکقت، نزدیحق
 .١رده استکاستناد مزبور ث ی، به حد/ر یثک ابن

رد و توسط ک یرا ھمراھ س طالب یبن اب یعل س اسرید: عمار بن یگو ین میھمچن
ه کان گشت ینما ص خدا رسول ی نِه فرمودهکسان  نید. بدیاھل شام، به شھادت رس

 .٢باشد یم ص رمکا ینبوت بن یھا از نشانه یکین، ی، برحق است و اس یعل
از مؤمنان  یث، گروھین حدید: منظور از گروه مورد اشاره در ایگو یم یذھب -۴

ن یبر ا ص خدا رسول ی دند. چنانچه نص فرمودهیشور س یه بر امام علکھستند 
 .٣ندک یته داللت مکن

ن یا د:یگو یحجرات، م ی سوره ۹ ی هی، ضمن اشاره به آیالعرب ر بنکابوب یقاض -۵
 یاغیو   نھاده یشکه رو به سرکاست  یم جھاد با مسلمانانکح ین اصلکه و ریه، پایآ

باشد،  ین مفھوم، مد نظر میز، ھمین ص خدا ث رسولی. چنانچه در حد...  اند گشته
 .٤»رسانند می قتل ، او را بهیاغیش و کگروه سر«فرمود:  س عمار ی ه دربارهکآنجا 
و واجب بودن  س گوید: و این بر صحت امامت علی می شیخ االسالم ابن تیمیه -۶

به اطاعت از او ودعوت دھنده بسوی  هو اینکه دعوت دھند ،کند می طاعت او داللت
اگر چه در این  ،کند می بھشت است، و دعوت دھنده به جنگ با او بسوی جھنم دعوت

اگر تأویل کرده  امر تاویلی داشته باشد. و این دلیلی ھست که جنگ با او مشروع نبوده
 .باشند و اگر بدون تأویل جنگیده باشند طغیانگر ھستند

جنگیدن «و این صحیح ترین گفتار اصحاب و ائمه ما در این مورد است و آن اینکه 
نسبت به کسانی که از او دوری  سو ھمچنین گفته است: علی». با او اشتباه بوده

واینکه عمار را بنا بر نصوص وارده گروه باغی کشتند. و ما  ،جستند اولی تر به حق بود
و حق را با تمامیت آن بپذیریم و  ،باید به آنچه از سوی خداوند آمده ایمان داشته باشیم

بلکه با علم و عدالت  ،و بدون علم سخن نگوییم ،دنبال ھوی و خواسته ھایمان نرویم

                                                           
 ).۶/۲۲۰ة (یالنھایة و: البداکر. -١
 ).۷/۲۷۷ھمان ( -٢
 ).۸/۲۰۹ر أعالم النبالء (ی: سکر. -٣
 ).۴/۱۷۱۷ام القرآن (ک: أحکر. -٤



 ٢٤١ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

اما باور داشتن به بخشی از  ،ب و سنترفتار کنیم و آن چیزی نیست بجز پیروی از کتا
 گردد. حق و ترک کردن بخشی دیگر سبب اختالف و جدایی می

در جنگ  س د: عماریگو یث، مین حدیز بن باز، ضمن اشاره به ایعبدالعز -۷
ارانش، مصداق یو  س هیرو معاو نید؛ از ای، به شھادت رسس هیاران معاوین، توسط یصف

، س عثمان یخوانخواھ ی نهیه در زمکن باورند یا، بر اث ھستند؛ البته علمین حدیا
 .١ارانش بودیو  س هیحق با معاو

، توسط س ه عمارکح شده یث، تصریه در حدکد: از آنجا یگو یم ید حویسع - ۸
 ید، برایبه شھادت رس س ه عمارک نیشود، لذا ھم یشته مک، یاغیش و کگروه سر

اش واجب  یاری، برحق است و س یعله کش روشن شد ک(ھمه و از جمله) گروه سر
رده بود، به سبب بازماندن از ک یه از جنگ خوددارک س عمر رو ابن نیباشد. از ا یم
اش در  یشرع ی فهیه از وظکن نبود یجز ا یزیلش، چیخورد؛ و دل ین جنگ، تأسف میا

ه کن است یز ھمیدگاه فقھا نیم برحق، باز ماند. چنانچه، دکدادن حا یاری ی نهیزم
 .٢باشد یم برحق، واجب مکحا یارینصرت و 
 باشد. یه پدرش، برحق مکنداشت  کیچ شی، ھس حسن

 ها ن جنگیدر قبال ا س موضع حسن
دگاه اھل سنت را یداد، د یرو ش ان صحابهیه مک ییھا در مورد جنگ س حسن

گر، یدیکبا  ش مشاجرات صحابه ی د دربارهیه باکن باورند یداشت؛ اھل سنت، بر ا
را وارد یباشد. ز یآن بزرگواران م ی ستهیه شاکبر زبان آورد  یرد و تنھا سخنانکوت کس

ر یدرگ یھا از طرف یکیبه  ینیجاد بدبین مباحث، سبب ایر عالمانه به ایشدن نابجا و غ
واجب است تمام صحابه را دوست  یه بر ھر مسلمانکشود. اھل سنت، معتقدند  یم

اد نبرد و ھمواره ین آنان در خدمت به اسالم را از گاه سوابق درخشا چیداشته باشد و ھ
، دیگربا ھم ش صحابه ه اختالفات و مشاجراتکند و بداند کاد ی یکین از آنان، به

چه در  ـ آنھا ی رو ھمه نیبر اختالف در اجتھاد بوده است و از ا یو مبتن یاجتھاد
ھستند؛  یسزاوار اجر و پاداش الھ ـ اجتھادشان، بر صواب بوده و چه بر خطا و اشتباه

                                                           
 ).۶/۸۷مقاالت متنوعة (ی وفتاو -١
 ).۴/۱۷۱۰السنة (في  األساس -٢
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َاِ�مُ  َحَ�مَ  إَِذا«در حدیث آمده است: چنانچه 
ْ
َصاَب  ُ�مَّ  فَاْجتََهدَ  احل

َ
ْجَراِن، فَلَهُ  أ

َ
 َو�َِذا أ

  ُ�مَّ  فَاْجتََهدَ  َحَ�مَ 
َ
ْخَطأ

َ
ْجرٌ  فَلَهُ  أ

َ
 دینما صادر یحکم و کند اجتھاد حاکم، اگر«یعنی:  .١»أ

 آن، در یول د،ینما صادر یحکم و کند اجتھاد اگر و .رسد یماو  به پاداش دو باشد، درست هک

 .»یابد یم پاداش کیشود،  اشتباه دچار
 یریدھد درگ یه نشان مکم یپرداز یم یاز نصوص شرع یا ان پارهیبه ب کنیا

 د:یفرما یمتعال، م یست؛ خدایافر شدن آنان نک یگر، به معنایدیکمسلمانان با 

﴿ ٓ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ �ن َطا ْ �ۡ ٱ ُمۡؤِمنِ�َ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ  لُِحوا  َ�َ  إِۡحَدٮُٰهَما َ�َغۡت  فَإِنۢ  بَۡيَنُهَما

 ٱ
ُ
ْ  ۡخَرىٰ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُوا ءَ  َح�َّ   إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ

َ
ِۚ ٱ رِ مۡ أ َّ�  ٓ ْ  َءۡت فَإِن فَا ۡصلُِحوا

َ
 بَۡيَنُهَما فَأ

قۡ  َعۡدلِ لۡ بِٱ
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱإِنَّ  ا ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]۹[الحجرات:  ﴾٩ُمۡقِسِط�َ ل

 اگر د؛یساز برقرار صلح آنان، درمیان دند،یجنگ گریدیک با مؤمنان، از گروه دو ھرگاه«
که تعدی  یا هدستا آن بورزد،  یند و تعدک ستم ،یگرید حق در آنان، از یکی

را شود. و چون یپذ م او راکفرمان خدا بازگردد و ح یه به سوکد تا آنیگد، بجنورز  یم
شان با عدل و انصاف، صلح و سازش یا درمیاند، یگرد یفرمان الھ یرایبازگشت و پذ

 .»د؛ ھمانا حداوند، عادالن را دوست داردید و عدالت ورزییبرقرار نما
يِت فِْرَ�تَاِن «فرمود:  ص رسول خدا د:یگو یم س ابوسعید خدری مَّ

ُ
تَُ�وُن يِف أ

َقِّ َ�تَْخُرُج ِمْن 
ْ
ْوالُهْم بِاحل

َ
امت من، دو دسته خواھند «: یعنی .٢»بَيِْنِهَما َماِرقٌَة يَِ� َ�تْلَُهْم أ

دسته به  ن آن دویتر کیه نزدکرد کخروج خواھد  یان آنان، گروھیآن ھنگام از م  شد؛ در

 .»دین گروه خواھد جنگیحق، با ا
دار شدن خوارج در آن یو پد ب  هیو معاو یث، به دوران اختالف علین حدیدر ا

ھم  یعنید ھر دو دسته، یآ یث برمیزمان، اشاره شده است. چنانچه از الفاظ حد
وند دارند. یقت، پیمسلمان بوده، با حق و حق س هیمعاو ی و ھم دسته س یعل ی دسته

بر پندار روافض  یاست و رد ص رمکنبوت رسول ا یھا از نشانه یکیث، ین حدیا
ث، ین حدین از اینند. ھمچنک یر میفکارانش) را تیو  س هی(معاوه اھل شام کباشد  یم

قت، یارانش، به حق و حقیو  س یور، علکمذ ی ان دو دستهیه از مکشود  یمعلوم م

                                                           
 .۷۳۵۲بخاری:  -١
 .۱۷۶۸مسلم:  -٢



 ٢٤٣ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

، پدرش را س یده را دارند. حسن بن علین عقیتر بودند. چنانچه اھل سنت، ھم یکنزد
ه در اجتھادش، دچار کبا وجود آن س هیه معاوکن باور بود یدانست و البته بر ا یبرحق م

زیرا در حدیث آمده باشد و پدرش، مستحق دو پاداش.  یاجر م یکاشتباه شده، سزاوار 

َاِ�مُ  َحَ�مَ  إَِذا«است: 
ْ
َصاَب  ُ�مَّ  فَاْجتََهدَ  احل

َ
ْجَراِن، فَلَهُ  أ

َ
  ُ�مَّ  فَاْجتََهدَ  َحَ�مَ  َو�َِذا أ

َ
ْخَطأ

َ
 أ

ْجرٌ  فَلَهُ 
َ
 پاداش دو باشد، درست هک دینما صادر یحکم و کند اجتھاد حاکم، اگر«یعنی:  .١»أ

 کیشود،  اشتباه دچار آن، در یول د،ینما صادر یحکم و کند اجتھاد اگر و .رسد یماو  به

 .»یابد یم پاداش
 س در حال سخنرانی بود که در این اثنا حسن ص خدا د: رسولیگو یم س رهکابوب

ولعل اهللا أن يصلح به ب� فئت� من  اب� هذا سيد«فرمود:   ص آمد؛ نبی اکرم
صلح و  ی بسا خداوند، او را واسطه د و آقاست؛ چهین فرزندم، سیا«: یعنی »مسلم�ـال

 .٢»ن بگرداندنامسلمااز سازش دو گروه 
و حسن)  یبه مسلمان بودن اھل عراق (ھواداران عل ص خدا ث، رسولین حدیدر ا

 یه علکبر پندار خوارج است  یارکن، رد آشیداده و ا یه)، گواھیاران معاویو اھل شام (
ه فرمود: کنید: ایگو ینه مییان بن عیرو سف نینند. از اک یر میفکرا ت شانارانیه و یو معاو

ث، از آن ین حدید: ایگو یم یھقیدارد. ب یدو گروه از مسلمانان، ما را به شگفت وام
توجه  آور و درخورِ  شگفت د،یآنان را مسلمان نام ی ھمه ص خدا ه رسولکجھت 

از  س حسن یریگ نارهکه با کبود  ص خدا رسول یاز سو ین، خبریباشد و ا یم
 .٣وستیوقوع پ ، بهس هیزمام امور به معاو یخالفت، پس از وفات پدرش و واگذار

و طرفداران  س یعل یاران عراقی، به ص خدا انش گذشت، رسولیه بک یثیدر احاد
وندشان با ین به پیرده و آنان را مسلمان خوانده است. ھمچنکاشاره  س هیمعاو یشام

دن با یسبب جنگبه ه کداده است  یآنان گواھ ی قت اشاره فرموده و دربارهیحق و حق
حجرات  ی سوره ۹ ی هیاند؛ چنانچه آ مان و اسالم، جدا نگشتهیافر نشده و از اکھم، 

 ن مطلب است.ید ایز، مؤین
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 سحسن مجتبی           ٢٤٤

  س یر مؤمنان، علیشھادت ام
ه نه تنھا با کرد کجاد ینه در قلوب خوارج اکی از یقیو عم یارکجنگ نھروان، زخم 

م یاز آنان، تصم یرو تعداد نیدتر شد. از ایه روز به روز، شدکافت، بلیام، بھبود نیگذر ا
 یرند. قاتل علیش در نھروان را بگیخو یھا شتهکنند و انتقام کرا ترور  س یگرفتند عل

 بود. یاز خوارج به نام عبدالرحمن بن ملجم مراد یکی، س یمرتض
خدا  ند: بهک ین بازگو میچن نیر مؤمنان را ایه، داستان شھادت امیمحمد بن حنف

ضربت خورد، من، در مسجد اعظم در حال نماز بودم؛  س یه علک یسوگند، شب
دند و از وع و سجده بوکام و ریستاده و در حال قیمنبر به نماز ا یک، نزدیادیز یتعداد

رون یاش ب نماز صبح، از خانه یبرا س یه علکنیشدند تا ا ی، خسته نمیعبادت شبانگاھ
د: چشمم، به یافزا یه در ادامه میمحمد بن حنف». مردم! نماز؛ نماز یا«گفت:  یشد و م

م از آِن خداست؛ نه ک! حیعل یا«ه: کد ین صدا به گوشم رسیافتاد و ا یریبرق شمش
دم. یر را دیفرود آمدن شمش نیزگر یبار د یکدم؛ ید یریگاه شمش آن». ارانتیاز تو و 

مردم، از ». دیرین مرد را بگیا«فرمود:  یه مکد یبه گوشم رس س یعل ین اثنا صدایدر ا
ز یآوردند. من ن س یه او را گرفتند و نزد علکنیملجم بستند تا ا ھر سو، راه را بر ابن

(به حکم خدا) انسان، در قصاص «فرمود:  یم س یھمراه مردم، به آنجا رفتم. عل
د و اگر زنده ماندم، یشکاگر ُمردم، او را به قصاص من، بشود؛ لذا  یمانسان، کشته 

 .١»م خواھم گرفتیاش تصم خودم درباره
بسته  ملجم، دست رفتند و ابن س نگران بودند، نزد حسن س یعل یه براکمردم 

ست، خطاب به یگر یه مک یدر حال ب یلثوم دختر علک ن اثنا امیآنجا بود؛ در ا
ندارد و خداوند، تو را رسوا  یلکچ مشیدشمن خدا! پدرم، ھ یا: «فرمودملجم  ابن

رم را به ھزار درھم یخدا سوگند، شمش ؟ بهییگر یپس چرا م«ملجم گفت:  ابن». ندک یم
گیخر شود، م ین ضربه، بر تمام مردم شھر تقسین نمودم؛ اگر ایدم و با ھزار درھم، زھرآ

 .٢»از آنان، زنده نخواھد ماند یک چیھ
 یونکر بن عمر سیردند؛ اثکان را جمع کضربت خورد، اطبا و پزش س یه علک یروز

رد، ک یران)، طبابت میشتر، در دربار خسرو (شاه ایبود و پ یب ماھر و سرآمدیه طبک

                                                           
 ).۶/۶۲( یخ طبریتار -١
 ھمان. -٢
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رون یاز آن ب یگرشته بودند، گرفت و که ھمان دم کرا  ید) گوسفندیه (جگر سفیر
د یجاد شده بود و در آن، دمیا س یه در سِر علکرد ک یگاه آن را وارد زخم د و آنیشک

سان معلوم شد  نیده و بدیمغز، به آن چسب یدیه سفکو چون آن را درآورد، متوجه شد 
ت یر مؤمنان! وصیام یا«ر بن عمر گفت: یاست. اث یارکق و ی، عمس یه جراحت علک
 .١»یبر یلم ِبَدر نمن جراحت، جان سایه از اکن ک

ر مؤمنان! اگر تو را از دست یام یا«رفت و گفت:  س ینزد عل ،جندب بن عبدالله
نه شما را «فرمود:  س یعل» م؟ینکعت یا با حسن، بین مباد ـ آیم ـ و اصًال چنیبدھ
از  .٢»دیدان یدارم. شما خود، بھتر م یدھم و نه از آن باز م یدستور م ارکن یبد

ه خودشان، کل بود یامت قا ین حق را برای، اس یه علکشود  یمعلوم مت یروا نیا
 ند.یش را انتخاب نمایم خوکحا

  س نیبه حسن و حس یت علیوص
نم ک یت میشما را وص«ن را به حضور خواست و فرمود: یر مؤمنان، حسن و حسیام

باشد. ا در طلب شما ید؛ ھرچند دنیا نباشید و در طلب دنیشه سازیپ یالھ یه تقواک
مان مھر و یتید؛ به یید؛ سخن حق بگوینکن یقرار یب یزیخاطر از دست دادن چ به

د؛ دشمن ییش تالش نمایآخرت خو ید؛ برایدھ یاریدگان را ید و ستمدیشفقت بورز
چ یخدا، از ھ  د و در راهینکقرآن، عمل  یھا ام و آموزهکد؛ به احیاور مظلوم باشیظالم و 
ه به کرا  یتیا وصیآ«رد و فرمود: که نگاه یبه محمد بن حنفگاه  آن». دینھراس یسرزنش

خطاب  س یمرتض یسپس عل». یآر«پاسخ داد: » ؟یخاطر سپرد ردم، بهکبرادرانت، 
ردم؛ و به که به برادرانت، کنم ک یرا به تو م یتیھمان وص«ه فرمود: یبه محمد بن حنف

بر گردنت  یآنان، حق بزرگ رای؛ زیه احترام برادرانت را نگه دارکنم ک یتو سفارش م
، با صالح و مشورت آنان، ینک یه مک یارکن گوش به حرفشان باش و ھر یدارند. بنابرا

ه) یبه شما نسبت به او (محمد بن حنف«ن فرمود: یسپس به حسن و حس». نکب
 یلیه من، او را خکد یدان یشماست. شما خود، م ینم؛ او، برادِر پدرک یسفارش م

، یالھ یه تقواکنم ک یبه تو سفارش م«ادامه داد:  س طاب به حسنو خ». دوست دارم
و در  یش بپردازیات مالت را در جاک، زیآور ی، نماز را سر وقتش، به جایشه سازیپ
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بدون وضو و طھارت  یچ نمازیه ھک؛ چرایریو خوب، وضو بگ ینکوضو گرفتن، دقت 
ت یشود. تو را وص ینمات مالش را نپردازد، قبول که زک یسکست و نماز یدرست ن

را  یشاوندیوند خوی، پیری، خشمت را فرو گیگران، بگذرید یھا یه از بدکنم ک یم
، یقدم باش ، استوار و ثابتیاموزین بی، علم دیورز ییباکی، در برابر جھل، شینکحفظ 

 ی، از امر به معروف و نھینک یکیگان نی، به ھمسایینما یبندیامش) پاکبه قرآن (و اح
 .١»یزیھا و گناھان، بپرھ یو از بد یغافل نشو رکمن از

ِ ٱ� ﴿تش فرمود: یشد، در وص یکه لحظات وداع نزدک یھنگام  لرَّ�ٱ �َّ
، جز یبرحق یچ خدایدھد ھ یم یه گواھکطالب است  یبن اب یت علین، وصی؛ ا﴾لرَِّحيمِ ٱ

 ی بنده و فرستاده) ص است. و محمد( یکو بدون شرگانه یتا و یکالله وجود ندارد، 
ان غالب یبر تمام ادآن را فرستاده تا  نیراستن یت و دیه او را با ھداکخداوند است 

 این آیه را تالوت کرد:گاه  . آن»ند باشدیان ناخوشاکمشر یه براکگرداند؛ ھرچند 

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿  ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
ُل  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
 .]۱۶۳-۱۶۲[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

باشد  یان میه پروردگار جھانکستن و مردن من، از آن خداست یبگو: نماز و عبادت و ز«

 .»ن مسلمانمیام. و من، نخست ن دستور داده شدهیندارد؛ و به ھم یکیچ شری(و) ھ
ه کنم ک یت میام را وص حسن! تو و تمام فرزندان و خانواده یا«ه افزود: و در ادام

فرا رسد،  تا اگر مرگتان بناگاهد یقدم باش بر اسالم، ثابت ھموارهد و ییشه نمایپ یالھ یتقوا
 ص خدا د. من، از رسولینده نشوکد و پراین خدا چنگ بزنیبه د .د.یریبم مسلمان

فراوان،  ی هآمیز با یکدیگر، از نماز و روز نیک و محبتداشتن روابط ه فرمود: (کدم یشن
د تا ید و با آنان، رابطه داشته باشینکشاوندان را بیخو اقوام و ت حالی). رعابھتر است

ه کد ید؛ نگذاریمان بترسیتی ی رد؛ از خدا، دربارهیمتعال، حسابتان را آسان بگ یخدا
گان، یھمسا ی متعال درباره یشند و در حضور شما، تباه شوند. از خداکب یگرسنگ

ه ما، گمان کگان، سفارش نمود یھمسا ی قدر درباره آن ص خدا ه رسولکد؛ چرایبترس
د و یقرآن بترس ی گر قرار خواھد داد. از خداوند، دربارهیدیکبر  راثیم آنان را میردک
نماز  ی د. از خدا دربارهیعمل به قرآن، جلوتر باش ی نهیگران در زمیه از دکد یوشکب
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د؛ مبادا از آن یاش بترس  حج خانه ی ن شماست. از خدا دربارهیرا نماز، ستون دید؛ زیبترس
ات اموالتان کخاطر خدا، ز د و بهیجھاد با جان و مال بترس ی د. از خداوند دربارهیغافل شو
اصحاب  ی ند. از خدا دربارهک یار، خشم پروردگارتان را دور مکن یه اکد یرا بپرداز

ران و یخاطر خدا به فق رده است. بهکرا خداوند، سفارش آنان را ید؛ زیتان بترسامبریپ
 ی د. از خداوند، دربارهیدانبم ید، سھید و آنان را در آنچه داریینما یدگیان رسینوایب

م ید و در راه خدا، بینکوقت، توجه  سرِ  ه به نمازِ کنم ک ید مکید. تأیش بترسیغالمان خو
ه کطور  و بسنده است. ھمان یافکشما،  یه خداوند، براکد یرا نداشته باش یچ سرزنشیھ

 کر را ترکاز من یمر به معروف و نھاد. ییسته بگویو شا یکخداوند، دستور داده، سخن ن
تان، ید و دعاینک یگاه دعا م گرداند و آن یھا را بر شما مسلط م نیه خداوند، بدترکد ینکن

د. شما را یید و به ھم، بذل و بخشش نمایر ارتباط داشته باشگیدیکا یشود.  یرفته نمیپذ
 سپس این آیه را تالوت کرد: .»دارم ی، برحذر میکدیگراز تفرقه و قطع رابطه با 

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  َوَ�َعاَونُوا ْ ٱوَ  ُعۡدَ�ِٰن� لۡ ٱوَ  ثۡمِ ۡ�ِ ٱَوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  َوٰىۖ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ ُقوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ� 
 .]۲[المائدة:  ﴾عَِقابِ لۡ ٱَشِديُد 

در راه نیکی و پرھیزگاری، ھمدیگر را یاری رسانید و در راه تجاوز و ستم، با یکدیگر «
، سخت یه عقوبت و مجازات الھکد یو بدان نماییدشه یپ یالھ یتقواھمکاری نکنید و 

 .»ن استیو سنگ
 .١چشم از جھان فرو بسته کآننگفت تا  »الاله اال اهللا«جز  یگاه سخن آن

نم ک یفرزندانم! به شما سفارش م یا ...«فرمود:  س یه علکآمده است  یتیدر روا
د؛ در ناز و یی، سخن حق بگویو ناخوش ید؛ در خوشیار، از خدا بترسکه در نھان و آشک

، ید؛ در فقر و توانگری، از خدا خشنود باشیزندگ یھا ینعمت، و در تنگناھا و سخت
د؛ در نشاط و ییت نماید؛ نسبت به دوست و دشمن، عدالت را رعاینکشه یقناعت پ

بھشت  و میپندار می آن را بده ما، کفرزندانم! آنچه  ید. ایوشا و اھل عمل باشکسالت، ک
چ یم و عاقبتش، جھنم است، ھیپندار می ه ما، خوبکست و آنچه یرا به دنبال دارد، بد ن

جز جھنم،  ییو بال یز است و ھر سختیو ناچ کوچکجز بھشت،  یست؛ ھر نعمتیخوب ن
وب یگر به عیببرد، د یش پیوب خویه به عک یسکفرزندانم!  ی. ایت و سالمتیعاف

ه از دست ک یزیخاطر چ باشد، به ی، راضیه به قسمت الھک یسکپردازد و  یگران نمید
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 یسکشود و  یشته مکشد، خودش با آن کر بغاوت بیه شمشک یسکخورد؛  یبدھد، غم نم
 یختن آبرویه درصدد رک یسکافتد؛ یند، عاقبت، خودش در آن مکچاه بِ  ،گرانید یه براک
ه اشتباھات خودش ک یسکرود؛  یخودش م یگردد و آبرو ی، سرانجام رسوا مباشدگران ید

 یسکشود و  ی، گمراه میپندارد؛ آدِم خودرأ یگران را بزرگ میاد ببرد، اشتباھات دیرا از 
بر که تک یسکگردد؛  یعتمادش بر عقلش باشد، دچار لغزش و اشتباه مه و اکیه تمام تک

گردد  یر مید، خوار و حقینما ینینش گان، ھمیه با فروماک یسکشود؛  یل میورزد، زبون و ذل
د، مورد ینما یزیبرانگ ا اقدامات سؤالیز وارد شود و یبرانگ سؤال یھا ه به محلک یسکو 

ه ک یسکابد؛ ی یند، حرمت و احترام مک ینیعلما، ھمنشه با ک یسکرد؛ یگ یاتھام قرار م
اد، بدان یه زکشود  یشناخته م یزیبا چ یسکشود؛ ھر  یز میو ناچ کد، سبینما یشوخ

اد شود، شرمش، یه اشتباھاتش، زک یسکند و ک یاد، اشتباه می، زیگو ادهیز  پردازد؛ آدم یم
ه ک یسکگردد. و  یاسته مکش یم شود، از تقواکه شرمش، ک یسکابد و ی یاھش مک

 یشود. ا یرد، وارد جھنم میه قلبش، بمک یسکرد و یم یابد، قلبش، میاھش کش یتقوا
ت، یفرزندانم! عاف ین. اینش ن ھمیراث است و اخالق خوش، بھترین میفرزندانم! ادب، بھتر

شود، و  یاد خدا بر زبان، جاریه کوت است مگر آنکه قسمتش در سه نُ کده قسمت دارد 
ور یفرزندانم! ز یباشد. ا یسران م کبا سب ینینش ز از ھمیمانده، در پرھ یقسمت باق کی

چ یفرزندانم! ھ ی. ایگزار ر و سپاسک، شیور توانگریاست و ز ییباکیر و شبفقر، ص
چ دژ و یباشد. ھ یتر از تقوا نم بزرگ یرامتکچ یست و ھیواالتر از اسالم ن یشرافت

گر، توبه است؛  ن شفاعتی، وجود ندارد و بھترییو پارسا یزگاریتر از پرھ مک، محیپناھگاھ
ر و یباشد؛ تدب ید رنج و اندوه میلکست. حرص و آز، یت نیباتر از عافی، زیچ لباسیھ

ن یند؛ بدترک ی، حفظ میمانی، انسان را از ندامت و پشیارکقبل از انجام ھر  یشیاند چاره
 یسکحال  با بندگان خداست؛ خوشا به یدشمنبرد،  یه انسان، با خود به آخرت مک یبار
ز در یردن و نکوت که در علم و عمل، حب و بغض، مؤاخذه و بخشش، سخن گفتن و سک

 ».ندارد أل الله یجز رضا یورزد و قصد یردارش، اخالص مکگفتار و 

 ردن قاتلشکن از مثله یرالمؤمنیام ینھ
د و اگر یشکو را باد؛ اگر ُمردم، ینک ین مرد را زندانیا«فرمود:  س یر مؤمنان علیام

به او آب و «ه فرمود: کآمده است  یتیدر روا .١»ھا، قصاص دارد نده ماندم، جراحتز
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 ٢٤٩ از والدت تا خالفت س فصل اول: حسن بن علی

افتم، خودم، ید؛ اگر بھبود یداشته باش یر شماست، با او رفتار خوبید و تا اسیغذا بدھ
اص د و اگر خواسته باشم، قصیش ھستم؛ اگر بخواھم او را خواھم بخشیدم خو یول

 .١»ردکخواھم 
نمود و فرمود:  یردن قاتلش، نھک ر فرزندانش را از مثلهیو سا س حسن ،س یعل

ر مؤمنان یشته شد، امکر مؤمنان ید: امیفرزندان عبدالمطلب! مبادا بانگ برآور یا«
ه مرا کگونه قصاص نما  حسن! او را آن ید؛ ایشتن مسلمانان شوکشته شد و غرق ک
ردن که فرمود: (از مثله کدم یشن ص خدا را من، از رسولیزن؛ کشت و او را مثله مک

 .٢»ردن سِگ ھار و درنده)کاز مثله  ید، حتیزیبپرھ
ه کت شده یقاتلش روا ی منان دربارهمؤر یت امیوص ی نهیدر زم یادیات زیروا

دستور داد  ،س یه علکآمده  یتیح است. در روایگر، صحید یف، و برخی، ضعیبرخ
ر قابل قبول یف و غیت، ضعین روایشتند، او را بسوزانند. سند اکه قاتلش را کپس از آن

ردن قاتلش دستور ک، فقط به قصاص س یه علکن است یانگر ای، بصحیح اتیاست. روا
 یملجم، نھ ابن ی درباره یگریمجازات دگونه ارانش را از ِاعمال ھر یداد و خانواده و 

رد، کملجم را صادر  ، از بابت قصاص، دستور قتل ابنس یر مؤمنان علینمود؛ البته ام
د؛ اگر یشکاو را ن«د؛ چنانچه فرمود: یقلمداد نما ،برگشته نید ه او را مرتد و ازکنه آن

 .٣»دیشکنم و اگر ُمردم، او را بک یم، قصاص میھا جراحت یخوب شدم، او را در ازا
گفت:  س لجم، به حسنم ، درگذشت، ابنس یه علکنآآمده است: پس از  یتیر رواد

ام،  ه با خدا بستهک یمانیخدا سوگند، من، ھر پ ؛ بهیریشنھادم را بپذین است پکا ممیآ«
شت، که را خواھم یو معاو یه علکردم کاد یعبه سوگند کنار کام. من،  بدان عمل نموده

ه را ین تا بروم و معاوکمرا رھا  یخواھ یاگر م کنیشته شوم. اکن راه یاگر چه در ا
شتم و زنده ماندم، کا او را یشم و که اگر نتوانستم او را بکرم یگ یشم؛ خدا را گواه مکب

گاه او را  و آن» خدا سوگند نه، به«فرمود:  س حسن». نمک یم میگردم و خود را تسل یباز م
 .٤باشد یت، منقطع مین روایاست: ا یاش را بردند و سوزاندند.. گفتن شت. مردم، جنازهک
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 سحسن مجتبی           ٢٥٠

ت یر اھل بین و سایحسن و حس ی ستهید و شایآ یح برمیات صحیآنچه از روا
ردند. کمؤمنان، رفتار  ریت امیملجم مطابق وص ه آنان، با ابنکن است یباشد، ا یم

نموده و  یردن نھکه از مثله کگردد  یان میاسالم، نما یسان رھنمود اخالق نیبد
ه: پس از کن مضمون نقل شده یبد یاساس یت بیقصاص را مشروع قرار داده است. روا

گاه  ملجم را آوردند و مردم، جمع شدند؛ و آن ، بالفاصله ابنس یعل یسپارکخا
ن و یه، حسیه محمد بن حنفکدند و خواستند آتش بزنند یچیر پیملجم را در حص ابن

م. و ین مرد را برسید ما، حساب ایطالب آمدند و گفتند: بگذار یعبدالله بن جعفر بن اب
چ سر و یملجم، ھ د، اما ابنیرملجم را بُ  ابن یھا و پاھا دالله بن جعفر، دستسپس عب

رد و گفت: کن یتاب یاو ب ید، ولیشکله یملجم م رد؛ عبدالله، در چشمان ابنکن ییصدا

نمود و آن را تا  علق ی و شروع به خواندن سوره یشک یله میت میتو، در چشمان عمو
ر بود. عبدالله، دستور داد زبانش یچشمانش سراز ه خون، ازک یرش، خواند، در حالآِخ 

ملجم، آه و فغان سر داد. علتش را از او  ه ابنکشند؛ آنجا بود کرون بیرا از حلقومش ب
شند و من، که من، دوست ندارم زبانم را بکست؛ بلین یتاب ین، از بیدند؛ گفت: ایپرس

دند و او را آتش زدند. یبرب زبانش را ین ترتیر خدا، زنده بمانم. بدکبدون ذ یا لحظه
ش، یش با ھم فاصله داشت و موھایھا با بود و دندانیگون و ز گندم یا چھره ی، دارایو

 .١ان بودیاش، اثر سجده، نما یشانید و در پیرس یگوشش م ی به نرمه
ن مخلوق در آخرت است، و ما اھل سنت، یتر بخت دگاه روافض، نگونیملجم، از د ابن
 یر گناھانیتش، مانند سایه جناکم ین باوریم، بر ایدان یسزاوار آتش جھنم مه او را کضمن آن

م قاتل عثمان، کملجم، ھمانند ح م ابنکش وجود دارد؛ حید عفو و بخشش، برایه امکاست 
ن است؛ از یر، قاتل عمار، قاتل خارجه و قاتل حسید بن جبیر، قاتل طلحه، قاتل سعیقاتل زب

 .٢مینک یواگذار م أل ارشان را به خداوندکم و یزاریتالن بن قایا ی رو ما از ھمه نیا

 پس از شھادت پدرش س حسن یسخنران
ما  یپس از شھادت پدرش برا س ید: حسن بن علیگو یش میعمرو بن حب

در علم و  ،انینیشیه نه پکگفت  ک، شما را تریروز، مردید«رد و گفت: ک یسخنران
د. چه بسا یعلم و دانش او خواھند رس ندگان بهیگرفتند و نه آ یشیدانش از او پ
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بست  یجنگ را م یاو، لوا یرد و براک یجھاد، اعزام م یرا برا س یعل ص خدا رسول
 س یبش شده بود. علی، نصیروزیه فتح و پکگشت  یم از جھاد باز یدر حال س یو عل

 یک ه آن را به منظورکنگذاشت مگر ھفتصد درھم  یاز خود برجا یناریچ درھم و دیھ
 .١»ده اش نگه داشته بوداخانو یخدمتگزار برا

  س ینسبت به خبر شھادت عل س هینش معاوکوا
ستن ید، شروع به گریرس س هی، به معاوس یمرتض یه خبر شھادت علک یزمان

فرمود: » ؟!ییگر یخاطر او م به کنیو ا یدیجنگ یتو با عل«نمود. ھمسرش به او گفت: 
 ».اند را از دست داده یلت و فقه و دانشیمردم، چه فضه ک یدان یبر تو! تو چه م یوا«

 س یبا عل یا آمد، آن را در قالب نامه یش میپ س هیمعاو یه براک یلکھر مش
با مرگ «د، فرمود: یرس س هیبه معاو س یه خبر شھادت علک ینھاد. زمان یم درمیان

مبادا مردم «گفت: برادرش عتبه به او ». ان ما رفتیپسر ابوطالب، فقه و دانش، از م
 .٢»چشمانم برو یاز جلو«فرمود: ». ن سخن را از تو بشنوندیشام، ا

در دوران  س هی؛ معاواسیمبشن یرا از زبان ضرار صدائ س یت علیخوبست شخص
د. یان نمایش بیرا برا س یه اوصاف علکرد کدرخواست  یومتش، از ضرار صدائکح

ه کنیرد تا اک یپافشار س هیاما معاو». نکر مؤمنان! مرا معاف یام یا«ضرار گفت: 
، دورنگر س یعل که خدا سوگند م. بهیگو ید، مینک یه اصرار مکضرار گفت: باشد؛ حال 

نمود؛  یم مکگفت و به عدل و عدالت، ح یرومند بود؛ سخنان راست و درست، میو ن
ا و یدن د؛ او ازیبار یم یمت و فرزانگکرد و از او، حک یعلم و دانش، از وجودش تراوش م

 یھا شب (و عبادت یھا یکیزان بود و با شب و تاری، ھراسان و گریویدن یھا یدلبستگ
شه بود؛ به یر و اندکوسته در تفیست و پیگر یار میگرفت. بس ی)، انس میشبانگاھ

از ما  یکیما، ھمانند  درمیانرد و ک ینه چندان مرغوب، بسنده م ییساده و غذا یلباس
 یرامون موضوعیداد و چون از او پ یم، پاسخمان را میدیپرس یم یزیبود؛ ھرگاه از او چ

ه ھرچند کخدا سوگند  ساخت؛ به یم، ما را از آن موضوع، باخبر میردک یسؤال م
م، در ک یلیگرفت و خ یبتش، ما را میم، اما ھیبا ھم داشت یکیتنگاتنگ و نزد ی رابطه

 یکان را به خود نزدینوایداشت و ب یم ین را گرامیم؛ اھل دیگفت یحضورش سخن م
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 سحسن مجتبی           ٢٥٢

 یدر راستا کهرد ک یمن ، فکر این را ھمیتوانمند  چید؛ ھیورز یرد و به آنان مھر مک یم
د یاز عدل و داد او، ناام یچ ناتوانیو ھ چشم بدوزد س ، به علیباطل و ناروا یھدف

ده یدر آسمان د یا شب، ھمه جا را گرفته بود و ستاره یکیه تارکبار  یکشد؛  ینم
در محراب عبادت، ھمچون آدِم  ،شش را گرفتهیه رکدم یرا د س یشد، عل ینم

داد و  یزدگان، سر م غم ی هیھمانند گر یا هید و گریچیپ یبه خود م یا دهیمارگز
! از من ی! ھی؛ ھیا م آراستهیو خودت را برا یا ردهک یا! به من، رویدن یا«گفت:  یم

چ یام و ھ و از تو جدا شده  ردهکطالقه  ب بده؛ من، تو را سهیجز مرا فر یسکدور شو و 
. آه و یندار یشرافت و ارزشھیچ وتاه است و که عمرت، کست؛ چرایار نک، در یرجوع

». دارم کیاند ی ش است و زاد و توشهیدر پ کیو وحشتنا یه سفر طوالنکافسوس 
ه او، کخدا سوگند  رزد؛ بهامیخداوند متعال، ابوالحسن را ب«ست و فرمود: یگر س هیمعاو
پاسخ داد: » ؟ینیچقدر، اندوھگ س یضرار! از بابت شھادت عل یگونه بود. ا نیھم

 .١»ندا ردهکه فرزندش را در دامانش، ذبح ک ینیمادر غمگ ی اندزه به«
 بو عمر رکدم و ابوبیرا در خواب د ص خدا د: رسولیگو یم /ز یعمر بن عبدالعز

را آوردند  به یو معاو ین اثنا علیردم و نشستم. در اکنارش نشسته بودند؛ سالم ک
گفت:  یرون آمد و می، بس یه علکد یینپا یریردند و در را بستند. دک یا و وارد خانه

رون آمد ی، بس هیه به نفع من، قضاوت شد.. پشت سر، معاوکعبه کسوگند به پروردگار 
 .٢گرفتمار ه مورد بخشش قرکعبه کگفت: سوگند به پروردگار  یو م

من، بغض «، به او گفت: یه شخصکرده کت یروا یراز ی ر از ابوزرعهکعسا ابن
ابوزرعه به او ». دیجنگ س یرا با علیز«د: چرا؟ پاسخ داد: یپرس». ه را در دل دارمیمعاو

، طرف س هیه با معاوک یسکه، مھربان است و یبر تو! پروردگار معاو یوا«فرمود: 
 .٣»؟ینک یآن دو، وارد م درمیانبزرگوار؛ پس چرا تو، خودت را  یلیباشد، خ یم
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 فصل دوم
  س خالفت حسن بن علی

 یاز مواضعش در زندگان یا ش و پارهیھا یژگین ویتر و مھم سیخالفت حسن بن عل
 یرا بر سر امت اسالم یپارچگیکه تاج وحدت و ک یو یاصالح ی و برنامه یاجتماع

 نھاد.
 

 باشد: می این فصل شامل مباحث زیر
 سی دن حسن بن علی: به خالفت رسمبحث اول
 ی.و یاجتماع ی، و زندگانس حسن یھا یژگین صفات و ویتر : مھممبحث دوم

 سی رامون حسن بن علیپ یھا تین شخصیتر : مھممبحث سوم
 س هیبا معاو س ی: صلح حسن بن علمبحث چھارم

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبحث اول
 سیدن حسن بن علیبه خالفت رس

به  یدر رمضان سال چھل ھجر س طالب یبن اب ین علیرالمؤمنیه امکپس از آن
د، با حسن بن یبه شھادت رس یاز خوارج به نام عبدالرحمن بن ملجم مراد یکیدست 

ن یین خود تعیبه عنوان جانشس را کچی، ھس ین علیرالمؤمنیام .١عت شدیب س یعل
 دند.یفه برگزیرا به عنوان خل س رد و خود مردم، فرزندش حسنکن

ر یبکبر او نماز گزارد و چھار ت س د، فرزندش حسنیبه شھادت رس س یه علکپس از آن
س بن یرد، قکعت یب س ه با حسنک یسکن ید. نخستیوفه دفن گردکدر  س یگفت. عل

تاب خدا و کن تا با تو بر اساس کگفت: دستت را دراز  س ، به حسنیبود. و س سعد
 س م. حسنیعت نمایردند، بک ینکش ه حرمتک یسانکز جنگ با یامبرش و نینت پس

تمام  ی ن دو اساس، در بردارندهیه اکامبرش؛ چرایتاب خدا و سنت پکبر اساس «فرمود: 
پس از او، وت نمود و کرد و سکعت یب س با حسن س سین سان قی. بد»ط استیشرا

ه اھل کبدانگاه  س یاست: حسن بن عل یگفتن .٢ردندکعت یب س عموم مردم با حسن
س کد؛ با ھر یع و فرمانبردار باشیه مطکعت با او شدند، گفت: به شرط آنیعراق، خواھان ب

 .٣دیز بجنگیدم، شما نیه جنگکس کد و با ھر ییز سازش نمایه سازش نمودم، شما نک
پس از پدرش، از اھل عراق،  س ین آمده است: حسن بن علیت ابن سعد چنیدر روا

ه به ھر کنیعت بر سر ایب یگریو د ،عت خالفت و امارتیب یکیمان گرفت: یعت و پیدو ب
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ات، ین روایاز ا .١و خرسند شوند یم او راضیند، تن دھند و به تصمکه او بک یارک
مقدمات صلح با از ھمان آغاز خالفتش  س یه حسن بن علکرسد  ین به نظر میچن

م ین موضوع سخن خواھیرامون ایرا فراھم نمود؛ چنانچه بطور مفصل پ س هیمعاو
 م:یبر یم یل پیات ذکاز مردم، به ن س عت گرفتن حسنیب یچگونگ یگفت. با بررس

ح پدرش به خالفت یبنا به تصر س ه حسنکن پندار یا ی: بطالن و نادرستاول
 ده است.یرس

 ینیبه جانش س طالب یبن اب یه علکاند  ه را با تمام توان، رواج دادهین قضی، ایبرخ
د یبا .٢دین خود برگزیارا به عنوان جانشکح نمود و او را آشیتصر س فرزندش حسن

نسبت  س طالب یبن اب ین علیمنؤملرایه به امکاست  ییھا از دروغ یکین، یگفت: ا
ه امامت، ھمچون کن باورند یبر ا ،یندارد. برخ یه و اساس درستیچ پایداده شده و ھ

به مقام امامت  ص امبریو به زبان پ یالھ ی ق نص و فرمودهینبوت است و امام از طر
شمارند و  یبر م یاز الطاف الھ یکی ،ن سان امامت را ھمانند نبوتیرسد؛ بد یم

ن منصب یخدا بد یه از سوکباشد  یاز امام ید، خالینبا یچ دورانیه ھکمعتقدند 
ن امام، با مردم ییه حق انتخاب و تعکن باورند ی، بر اھا نین ایده شده است. ھمچنیبرگز

د. ین نماییخود، امام پس از خود را انتخاب و تع یتواند از سو ینم یچ امامیست و ھین
اند؛  را ساخته و پرداخته و آن را به امامان نسبت داده یادیات زینه، رواین زمیآنان در ا
ن امر ید ایپندار یه: شما مکاند  نسبت داده /به امام محمد باقر  ن سخن رایچنانچه ا

ه م! نه بینک یم، واگذار میه خواسته باشکس کآن را به ھر  ،ن امام) با ماست و مایی(تع
 یبه افراد مشخص ص خدا رسول ین امر، از سویه اکست؛ بلین نیه چنک قسم خدا

 .٣امر، به صاحب آن برسدن یه اکنیند تا ایآ یب، میه به ترتکداده شده 
ن نموده یر نام آنھا، معکامامان پس از خود را با ذ ص امبریه پکآنان، معتقدند 

 شتر:یمتر و نه بکنه  ،ه امامان، دوازده نفرندکن باورند ین اساس بر ایاست. بر ا
 .یھجر ۴۰سال  ی ، درگذشتهیملقب به مرتض س طالب یبن اب یعل -۱
 .یھجر ۵۰سال  ی ، درگذشتهس یسن بن عل -۲
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 .یھجر ۶۱سال  ی ، درگذشتهس ین بن علیحس ءد الشھدایس -۳
 .یھجر ۹۵سال  ی ن، درگذشتهیبن حس ین، علین العابدیز -۴
 .یھجر ۱۱۴سال  ی باقر، درگذشته یمحمد بن عل -۵
 .یھجر ۱۴۸سال  ی جعفر بن محمد (امام صادق)، درگذشه -۶
 .یھجر ۱۸۳سال  ی بن جعفر درگذشته یاظم، موسکامام  -۷
 .یھجر ۲۰۳سال  ی الرضا، درگذشته یبن موس یعل -۸
 .یھجر ۲۲۰سال  ی (جواد)، درگذشته یمحمد بن عل -۹

 .یھجر ۲۵۴سال  ی )، درگذشتهیبن محمد (ھاد یعل -۱۰
 .یھجر ۲۶۰سال  ی ، درگذشتهیرکعس یحسن بن عل -۱۱
 .یھجر ۲۵۶سال  ی ، درگذشتهیمحمد بن حسن مھد -۱۲

ن ی، ایاد، ابن سبأ بود؛ وت و امامت را بنا نھیوص ی دهیه عقک یسکن ینخست
د و یرس یم س طالب یبن اب یبه عل ،ه امر امامتکرد ک یگذار هین سان پایده را بدیعق
ح ین سبأ تصربا ی ساخته دگاه خودیر ائمه در دیبه نام سا یعنید؛ گردی یماو منتھی به 

 ت و حق امامت را دریوص ی دامنه ،ه پس از ابن سبأ آمدندک یسانک ینشده بود، ول
 س یه ائمه و جد بزرگوارشان علکگسترش دادند. از آنجا  س یاز فرزندان عل یتعداد

ه را بنا یگر به نام تقید یده، دروغیعقاین ان یستادند، بانین پندار ایسرسختانه در برابر ا
از مواضع روشن و شفاف  یریپذ ا اثریو  یسختسرشان را بدور از یھا شهینھادند تا اند

ل ین مساین و بارزتریتر از مھم یکیه کنیدھند. خالصه ات، گسترش یاھل ب
ن یت، بدیوص ی دهیت را بنا نھادند. عقیوص ی دهیه عقکن بود ی، ایا عده ی خودساخته

زمام  س یه بالفاصله پس از وفاتش، علکت نمود یوص ص خدا ه رسولکمعناست 
به خالفت  ص امبریه پس از پک یسانکده، ین عقیا بر رد. بنایامور را بدست گ

ن مضمون یبد یتی، روایافکردند. در اصول کغصب  س ین حق را از علیدند، ایرس
مرده است.  یش را نشناسد، بر مرگ جاھلیرد و امام خویس، بمکآمده است: ھر 

ه در زمان کم یرس یجه مین نتین، بدیراشد یدوران خلفا یاست: با بررس یگفتن
ده ین عقیاز ا یچ اثریھ س عمر ن در دوران خالفتیو ھمچن س رکخالفت ابوب

ن پندار، در اواخر یش ایدایه سرآغاز پکوجود نداشته است؛ بل س یت علیوصا ی دهیعق(
ن سخن، به گوش یه اکنیباشد. پس از ا یدر دوران بروز فتنه م یعنی س خالفت عثمان
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ن سخن را برمال ساختند؛ یردند و دروغ بودن اکد، آنان، آن را رد یرس ش صحابه
، در رأس آن دسته از صحابه قرار بشه ین عایطالب و ام المؤمن یبن اب یچنانچه عل

ه از آن کم ینک ین سان مشاھده میده پرداختند؛ بدین عقیب ایذکه به رد و تکداشتند 
ش از یافت و بی یشتریب یده، سازماندھین عقیا س یدر زمان خالفت عل یعنی، پس

 آن فرا خوانده شد. یش به سویپ
اند  ح نمودهیته تصرکن نی، بدیشکو  ین فرقه از جمله نوبختیا یاز علما یالبته برخ

باشد؛ چنانچه  یعبدالله بن سبأ م ی ساخته ل خودیاز مسا یکیت، یوص ی دهیه عقک
ن باره سخن یل در ایبه تفص س طالب یبن اب یعل یع زندگانیل وقایبنده در تحل

سازد؛ از آن  ین پندار را روشن میا یبطالن و نادرسته کوجود دارد  یادیل زیام. دال گفته
و  س از اصحاب ینه از تعدادین زمیدر ا هکرد کاشاره  یحیات صحیتوان به روا یجمله م

 نقل شده است: س یدر رأس آنان عل
 ینیدر مورد جانش ص خدا ه رسولکگفته شد  ل شهیدر حضور عا یبار -۱

ن گفته است؟ من، ی، چنیسکفرمود: چه  ل شهیت نموده است. عایوص س یعل
ه داده بودم. آن کیام ت نهیدم و او را به سیاتش) دین لحظات حیرا (در واپس ص امبریپ

ج شد و کر و گردن آن حضرت) یکرد؛ آنگاه (پکدرخواست  یتشت آب ص حضرت
 س یعل یبرا ص خدا ه رسولکدم یدرگذشت؛ پس چگونه من در آن ھنگام ند

 .١ند؟کب یتیوص
در مورد  یتیچ وصیھ ص خدا ه رسولکح نمود یتصر ل شهین سان عایبد
چ یدھد ھ یه نشان مکاست  یلین دالیاز مھمتر یکین، ینفرمود و ا س یعل ینیجانش

ه کصورت نگرفته است. چرا س یدر مورد خالفت عل ص خدا از جانب رسول یتیوص
 ی  شهینمود، عا یم یتین وصیوفات نمود و اگر چن ل شهیدر دامان عا ص امبریپ

گاهینسبت به ا ل قهیصد  .٢تر بود ن مسأله از ھمه آ
وفات  یماریدر ب س طالب یبن اب ید: علیگو یم س عبدالله بن عباس -۲

اباالحسن!  یدند: ایرون آمد. مردم پرسیب ص آن حضرت ی از خانه ص خدا رسول

                                                           
 ا.یتاب الوصاک، ۲۷۴۱ ی ، شمارهیح بخاریصح -١
 ).۱/۱۹۰ھود (یإثبات مشابھة الرافضة للفي  جھودبذل الم -٢



 سحسن مجتبی           ٢٥٨

عباس بن چطور است؟ گفت: الحمد لله؛ خوب شده است. سپس  ص خدا حال رسول
 ی دستش را گرفت و گفت: به خدا سوگند، پس از سه روز، تو بنده س عبدالمطلب
گران یردست دیند و تو، زک یوفات م ص خدا رسول یعنیشد. ( یعصا خواھ

وفات  یمارین بیدر اثر ا ص الله ه رسولکدانم  ی.) به خدا قسم، من، میگرد یم
ا با ھم یشناسم. ب یرا ھنگام مرگ معبدالمطلب  یبن یھا را من، چھرهیرد. زکخواھد 

رسد؟ اگر  یم یسکه خالفت، به چه کم یم تا از او بپرسیبرو ص خدا نزد رسول
ن صورت یه در اکم یرسد، بدان یر ما ھم میم؛ و اگر به غیرسد، بدان یخالفت، به ما م

ن یچن ص خدا گفت: به خدا سوگند اگر از رسول س ید. علیت نمایما وص یبرا
پس از او مردم، ھرگز خالفت را به ما نخواھند   م و ما را از آن باز بدارد،ینکب یدرخواست

 .١ردکنخواھم  ین درخواستیچن ص خدا ه من از رسولکداد. به خدا قسم 
رسول  یایبند اوامر و وصایدًا پایشد ش ه صحابهکداد  ین سان گواھیبد س یعل

از آنان، نسبت به  یک چینمود، ھ یم یتیوص ص الله بودند و اگر رسول ص رمکا
 ی فهیز در سقین س رو انصار نیرد و از ھمک ینم یوتاھک ص ت آن حضرتیانجام وص

 یکه کدادند  یشنھاد نمیردند و پک یساعده، آزادانه و باشجاعت، اظھار نظر نم یبن
 یچون و چرا با وص یه بکبل .٢ز از مھاجران؛یر نیام یکن شود و ییر، از ما تعیام

را  ص رمکت رسول ایاز آنھا، وص یا حداقل برخینمودند و  یعت میب ص خدا رسول
 س یدر مورد خالفت عل ص خدا ن اگر رسولیردند. ھمچنک یم یادآوریگر یدیکبه 
ه چگونه کنمود  یم یادآوریته را کن نیا س به عباس س ینموده بود، حتمًا عل یتیوص

در مورد  ص حضرته آن کم، حال آنییدرخواست خالفت نما ص خدا از رسول
ھمان روز درگذشت و  ص رمکھر حال رسول ا ت نموده است؟! بهیخالفت من، وص

ه ک یاتیه تمام رواکاساس، صحه بگذارد؛ بل یب ین ادعایبر اکه وجود ندارد  یلیچ دلیھ
باشد.  یاساس م ینقل شده، ب س یخالفت عل ی درباره ص امبریت پیوص ی نهیدر زم

ن یشده در ا ات نقلیند و تمام رواک یمزبور را رد م ی، ادعاس یح علین سخن صریرا ایز

                                                           
 .۴۴۴۷ ی ث شمارهی، حدیتاب المغازک، یبخار -١
 .۶۸۳۰ ی ث شمارهی، حدیح بخارینگا: صح -٢
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 .١است یا موضوع و ساختگیست و یدال بر خالفت ن ،ا از اساسیمورد، 
 س یرا به شما اختصاص داد؟ عل یزیچ ص خدا ا رسولیسؤال شد: آ س یاز عل -۳

نمود، ت یز عنایه به ما داد، آن را به عموم مردم نکھر آنچه  ص رمکرسول ا«گفت: 
ه در کرش درآورد یام شمشیاز ن یا و آنگاه نوشته .»رم ھستیجز آنچه در غالف شمش

لعن اُهللا من من رسَق منار األرِض و اهللا لعنلعَن اُهللا َمن ذبَح لغ� اهللا و«آن آمده بود: 
رخدا یه به نام غک یسکلعنت خدا بر «: یعنی .٢»لعن وادله ولعن اُهللا من آوي �دثاً 

را بدزدد و لعنت خدا  یم و حدود اراضیه عالک یسکد؛ و لعنت خدا بر یرا) ذبح نما یوانی(ح

 .»را پناه دھد یه مفسدک یسکد و لعنت خدا بر ین نمایه پدرش را نفرک یسکبر 
ث آمده، یحد یھا تابکر ین و سایحیه در صحکث یحد نید: ایگو یم /ر یثک ابن

 س یدر مورد خالفت عل ص خدا رسولنند ک یه گمان مکاست  یسانکدر رد پندار 
، آن را رد ش از صحابه یک چیا ادعا، درست بود، ھین پندار یت نموده است. اگر ایوص
و ھم پس از وفات آن  ص رمکات رسول ایھم در ح س ه اصحابکرد؛ چراک ینم

ه با کان نداشت کشدت فرمانبردار دستورات خدا و رسولش بودند و ام به ص حضرت
م کگر را بر خالف حید یسکامبر، یبه دستورات خدا و پ یبندیپاھمه  وجود آن

 ص امبریدستور پ یه صحابه را به عدم اجراک یسکنند. یبه خالفت برگز ص خدا رسول
 ص الله م رسولکآنان را به فسق و فجور و مخالفت با ح ی د، در واقع ھمهینما یمتھم م
 یف و قدردانیتعر ش از صحابه میرکمتعال در قرآن  یه خداکسازد. حال آن یمتھم م

قت ینسبت دھد، در حق ش را به صحابه ین اتھامیه چنک یسکرو  نینموده است. از ا
 .٣افر شده استکده و به اجماع امامان بزرگوار یمند اسالم برکاز 

 یبر انتصاب و یمبن س یان محبت علیث، پندار مدعین حدید: ایگو یم / ینوو
 .٤ندک یاساس آنان را رد م یب یر ادعاھایز سایبه خالفت و ن

 یدر جنگ جمل گفت: ا یروزیپس از پ س ید: علیگو یان میعمرو بن سف -۴
ه ما، کنیرد تا اکما ابالغ ن یبرا یم خاصکن امارت، حیدر مورد ا ص خدا مردم! رسول

                                                           
 ۲۳۸، صیھیناصر فق یق: علیالرافضة، تحق یالرد علاإلمامة و -١
 .۱۹۷۸ ی ح مسلم، شمارهیصح -٢
 )۵/۲۲۱ة (یالنھایة والبدا -٣
 )۱۳/۱۵۱مسلم (ح یشرح صح -٤



 سحسن مجتبی           ٢٦٠

 .١...مینیرا به خالفت برگز س رکه ابوبکم یدیجه رسین نتیبد
بن  یه به علکند ک یسلمه نقل م یق بن ابیبا سندش از شق یھقیر بکابوب -۵

؟ گفت: ینک ین نمییما تع یفه، برایرا به عنوان خل یسکا یگفته شد: آ س طالب یاب
نم؟! اگر کار را بکن یرد و من، اکن نییفه تعیرا به عنوان خل یسک ص خدا رسول

 رده باشد، پس از من، آنان را بر سر خالفتکر یخ ی مردم اراده یخداوند، برا
نشان یرامون بھتریامبرش، آنان را پیه پس از وفات پکآورد؛ ھمچنان ینشان گرد میبھتر

 .٢گرد آورد
به خالفت بر  س یانتصاب عل یدھد ادعا یه نشان مکاست  یل روشنین، دلیا

ور شدن آتش  ه باعث شعلهکباشد  یاساس اھل بدعت م یب یاز ادعاھا یکیاساس نص، 
ز جزو آنان یت نیر اھل بیو سا یه علکگشته  ص هالل نه نسبت به اصحاب رسولکی

 ی سهیو دس یت، بر دشمنیو اھل ب س یمحبت عل یبا ادعا یا ! عدهیھستند. آر
 .٣نھند یخود بر ضد اسالم و مسلمانان پوشش م یدرون

اھل بدعت  یاساس بودن ادعا یان شد، با وضوح تمام، بیه بک یبر اساس نصوص
گردد و روشن و  یدا میھو س یمورد خالفت علدر  ص خدا ت رسولیبر وص یمبن

ن ادعا را مطرح نموده و یه اکاست  یسکن یه عبدالله بن سبأ، نخستکشود  یواضح م
، ص خدا ن دروغ به رسولیه با نسبت دادن اکجاد شده ی، ایسپس سندھا و متون

 /ه یمیت ن دروغ بزرگ، ھدف قرار داده است. ابنیصحابه را به سبب مخالفت با ا
دال بر انتصاب  یچ نصیث، ھیمورد اعتماد اھل حد یھا تابکاز  یک چید: در ھیگو یم

ن ادعا، یاساس بودن ا یث و محدثان، بر بیاھل حد ی امده و ھمهیبه خالفت ن س یعل
دال بر نص  یتیس، رواکچید: نزد ھیگو یم /اند. ابومحمد بن حزم  اجماع نموده

 ی هینکناشناخته با  یاز شخص یتیتنھا به روانه ین زمیم و در ایا افتهیمورد ادعا ن
گر ید ییدر جا /ه یمیت ابن .٤ست؟کیم یدان یه نمکم یا افتهیابوالحمراء دست 

، از آن دست س یود نص در مورد خالفت علجبر و یمبن یبرخ ید: ادعایگو یم

                                                           
 در دالئل النبوة، سندش را حسن دانسته است. یھقی؛ ب۱۸۴اإلعتقاد، ص -١
 د.یبا سند ج ۱۸۴اإلعتقاد، ص -٢
 ).۲/۶۲۰الصحابة (في  دة أھل السنةیعق -٣
 ).۴/۱۶۱)؛ الفصل (۸/۳۶۲المنھاج ( -٤



 ٢٦١ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

افته ین ص الله گذشته و حال، در اقوال رسول یاز علما یک چیه ھکاست  یموارد
ذب کمزبور و امثالش را  ین علم، ادعایارشناسان اکث و یحد یرو علما نیاز ااست؛ 

 .١دانند یمحض م
سبأ  ابن ی هی، نظرس یان محبت علیاز ُغالت و مدع یا با گذشت زمان، عده

ق یردند و آن را بسط و گسترش دادند تا از طرکرا زنده  س ین علیرالمؤمنیام ی درباره
ن یا ی هیو نفوذ به قلوب آنان، در سا یابیمردم و رھ ختن احساسات و عواطفیبرانگ

 ی ن سان، مسألهیابند و بدیدست  یومت اسالمکپوشش، به اھداف شومشان بر ضد ح
دگاه ین دیه اک یسکن یت منحصر نمودند؛ نخستیاز اھل ب یامامت را در تعداد مشخص

 .٢اند دهین الطاق نامه، او را مؤمین نظریه ھواداران اکطان الطاق بود یرا رواج داد، ش
افت، به یطان الطاق اطالع یدگاه توسط شین دیش ایدایاز پ / ید بن علیه زک یزمان

ه کاست  یامام ص امبریدر خاندان پ ینک یه تو، ادعا مکده یاو گفت: به من خبر رس
از  یکین، یبن حس ی؛ پدرت علیطان الطاق گفت: آریباشد؟ ش یاطاعت از او واجب م

 ی خواست لقمه یپدرم، مه ه ھرگاکآن  ان دارد، حالکگفت: چطور ام /د یآنھاست. ز
 ؟گذشت یرد و سپس آن را در دھانم مک یرا به من بدھد، ابتدا آن را سرد م یداغ

 ی د، اما دربارهینما یم دلسوزیبرا یداغ ی از بابت لقمه ه کن است کن مگر ممیبنابرا
گاه ننموده باشد؟! آن امام، یوجود ارده و مرا از کن یآتش جھنم نسبت به من دلسوز

و  یفر بورزکه مبادا تو کن را به او گفتم؛ اما او، از آن جھت یالطاق گفت: ا طانیش
 .٣ند دانستین موضوع را به تو ناخوشاید، گفتن ایانتواند در حق تو شفاعت نم

ن یه اکته است کن نیانگر ایشان آمده و بیھا تابکن ین داستان، در معتبرتریا
مانده است!  ید مخفیھمچون ز یه بر امامکو محرمانه بوده  یدگاه، آنچنان سرید

ن پندار را یه اکاست  یسکن یالطاق، نخست طانیه شکان نموده یب، بین خطیالد محب
 یعصمت برا یدانست و مدعدر چند نفر را منحصر  یگذار بنا نھاد و امامت و قانون

 .٤دیت گردیاز اھل ب یافراد مشخص

                                                           
 ).۷/۵۰المنھاج ( -١
 ).۲/۸۰۰نگا: أصول اإلمامة ( -٢
 .۱۸۶، صیشکالرجال از  -٣
 .ق. ھ۱۳۶۷، سال ۸۶۲ی ، شماره۵الفتح، ص ی مجله -٤



 سحسن مجتبی           ٢٦٢

) با یھجر۱۷۹ یم (متوفاکبه نام ھشام بن ح یگریراستا شخص دن یدر ا
انحصار امامت در  ی دهیه عقکرسد  یر مظن به نیچن .١ت نمودکالطاق مشار طانیش

افته یالطاق، رواج  طانیروان ھشام و شیوفه توسط پکنخست در  ،یافراد مشخص
 یرویان پیمدع ی لهیوس ، بهید در قرن دوم ھجریشه را باین اندیا ی شهی! ریآر .٢است

م را نام کالطاق و ھشام بن ح طانیتوان ش یه از آن جمله مکرد کت جستجو یاز اھل ب
ن تعداد امامان به ییتع ی نهیدر زم یمختلف یھا شیھا و گرا ھا، فرقه انیالبنه جر .٣برد

ل به تعداد یه، قایه امامکآمده است: بدان خمترص التحفة وجود آمده است. چنانچه در 
، به پنج یاز ائمه ھستند؛ البته در مورد تعداد امامان با ھم اختالف دارند. بعض ینیمع

، به یطور بعض نیز به ھشت امام اعتقاد دارند. ھمین یا و عده م، به شش امایامام؛ برخ
 .٤زده امام معتقدندیھم به س یدوازده امام و برخ

 یھا ھا و فرقه دستهت، به مه معتقدان به اماکشگفت و تعجب است  یبس یجا
امام  ی دگاه خود دربارهید دییتأ یھا، برا ن فرقهیاز ا یکم شده و ھر یتقس یمختلف

نند و آنھا را ک یه، نقل میامام یھا ر فرقهیات سایمتناقض با روا یاتیمورد نظرشان، روا
ثرت ک ، بهین تناقضاتیاھل بدعت، چن یھا تابکدھند! در  یز نسبت مین س یبه عل

ناشئ  یھا ان ھمچون نوشتهیلیاسماع یھا تابکتوان به  یه از آن جمله مکت شده یروا
مقاالت و الفرق ـا الیاشاره نمود و  ینة از ابوحاتم رازیا الزیل امامت یمسارامون یبر پکا

 ی ه مسألهکداست یرا نام برد. ناگفته پ یعة اثر نوبختیو فرق الش یقم یاز اشعر
 ی ه اختالف نظر دربارهکست ین یراصولیو غ یفرع یا مسأله، ھا نیدگاه ایامامت، از د

عت یمھم در شر ین و اصلیدگاه آنان، اساس دیه امامت، از دکباشد؛ بل یعاد یآن، امر
ن ین است و به ھمید ید، باوریمان نیس، به امامشان اکه ھر کرو معتقدند  نیاست. از ا

 .٥نندک ین مینفرر و یفکگر را تید یاز آنان، برخ یز، برخیخاطر ن
 یک چیاست: ھ یل به انحصار امامت در دوازده تن ھستند. گفتنیھا، قا یامام  دوازده

 س یر، عثمان و علکدر دوران ابوب یعنیو پس از آن،  ص امبریھاشم در زمان پ یاز بن

                                                           
 ).۲/۸۰۳ة (یأصول اإلمام -١
 ).۱/۲۵۹)؛ بحار النوار (۲/۸۰۵ة (یأصول اإلمام -٢
 ).۲/۸۰۶ة (یأصول اإلمام -٣
 .۱۹۳مختصر التحفة، ص -٤
 ).۲/۸۰۷ة (یأصول اإلمام -٥
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 / یرکن پندار، پس از وفات حسن عسیه اکبل. ١ل به امامت دوازده تن نبوده استیقا
باطل و  یا دهیاز افراد، عق یمنحصر دانستن امامت در تعداد مشخصد آمد. یپد

اند. چنانچه در  بوده یو نوادگانش، از آن بر ین علیرالمؤمنیه امکباشد  یاساس م یب
و پس از  س شان پس از شھادت عثمانیه اکآمده  س یاز عل یا البالغه، خطبه نھج

دعو� واتلمسوا غ�ي، فإنا «عت به حضورش رفتند، فرمود: یب یه مردم، براک آن
و�ن …مستقبلون أمرا هل وجوه وألوان، ال تقوم هل القلوب وال تثبت عليه العقول

وأنا ل�م  من ويلتموه أمر�مـتر�تمو� فأنا كأحد�م ولع� أسمع�م وأطوع�م ل
د؛ ما، ییبرآ یگریس دک ید و در جستجویمرا واگذار«: یعنی .٢»وز�را خ� ل�م م� أم�ا

ھا، بر آن  ھا و عقل ه دلک یگر و چندچھره است؛ امر  ه فتنهکم یا روبرو شده یامر با چنان

از شما خواھم  یکید، ھمانند یاگر مرا واگذار )ه فرمود:کجا  آنتا ( .ماند یدار و استوار نمیپا
شنوتر باشم.  تر و حرف عید، مطیینما یارگزارتان مکه او را ک یسکد از شما، نسبت به یبود و شا

 .»اردارتان باشمکر و یه امکن است یشما بھتر از ا یر و مشاورتان باشم، برایر من، وزاگ
ه بنا بر کرا  یچگونه امامت س یه علکشگفت و تعجب است  یبس ین جایبنابرا

رفت؟ یازده فرزند پس از او بود، نپذیخودش و  ی درباره یالھ یه، نصیاعتقاد امام

اإلمامة  إن«گفته است:  ÷ ابوعبدالله«آورده است:  یافک، در اصول ینیلکچه  چنان

 .٣»ه)معهود لرجال مسلمني ليس لإلمام أن يزوهيا عن الذي يكون بعد أل عهد من اهللا
ست یامام روا ن یاست. برا   یا دهیمردان برگز یخدا برا یاز سو یمانیامامت، پ: «یعنی
 .»ن حق، باز بداردیه امام پس از خود را از اک

عنوان امام،  به س یان دارد، علکه چگونه امکشود  یپرسش مطرح م نیا کنیا
ن ی، در اس یعل ی  چه از فرموده د؟! آنییبرآ یگریس دک ید و در پینکد: مرا رھا یبگو

ز روا یر از خود نیغ یسک یشان، خالفت را برایه اکن است ید، ایآ یخطبه برم
و  یاگر در مقام شھروند«ه: کرده است کح یته تصرکن نیرو بد نیدانسته است؛ از ا یم

 ».ر شومیه امام و امکاست   اردار مسلمانان باشم، بھتر از آنکفه و یدر خدمت خل

                                                           
 ).۲/۱۱منھاج السنة ( -١
 رح محمد عبده، انتشارات دار األندلس.ش ۱۷۸،۱۷۹، ص۹۲ ی نھج البالغة، خطبه -٢
 . ۲۷۸ ص ،۱، جینیلکعقوب ی، از محمد بن یافکاصول  -٣
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إنه «ه فرموده است: کنقل شده  س یح از علیواضح و صر یدر نھج البالغه سخن

فلم يكن للشاهد أن  ؛بايعوهم عليه ان عىل ماـبايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثم

فإن اجتمعوا عىل رجل  ؛ا الشور للمهاجرين واألنصارـإنم ال للغائب أن يرد و خيتار و

وسموه إماماً كان ذلك هللا رىض فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إىل ماخرج منه 

 یسانکنا ھما: «یعنی .١»واله اهللا ما توىل مؤمنني وـفإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل ال
عتشان با من، به یعت نمودند و بیر، عمر و عثمان بکه با ابوبکاند  ردهکعت یبا من ب

عت حضور یه در بککس  رو آن نیباشد؛ از ا یمان میل و بر اساس ھمان پکھمان ش
ز یعت حضور نداشت نیه در بکس ک ند و آنیبرگز یگرید ی فهیست خلیبا یداشت، نم

فه و ین خلییدر تعـ  مسلمانان یسر باز زند و اصًال شوراعت، یرش بیست از پذیبا ینم
مسلمانان، بر خالفت  ین اگر شورایمھاجران و انصار است؛ بنابرا از آِن ـ امور ی اداره

خدا ھم در آن است و چنانچه  یاردارشان خواندند، خشنودکگرد آمدند و او را  یسک
د، مسلمانان، او را به یفه درآیمان خلیو بدعت، از پ یآور ا نویو  یریگ با خرده یسک

مان، سر باز زند، با او یگردانند و اگر از بازگشت به پ یه از آن برون رفته، باز مکآنچه 
شاند ک یز او را به ھمان سو میموده و خدا نیرمؤمنان را پیه او، راه غکجنگند؛ چرا یم
 .»ش گرفته استیه در پک

 شود، عبارتست از:  یروشن م، س یمرتض یعبارت عل ن یه از اک یموارد
 .س یدگاه علیاز د س ر، عمر و عثمانکت خالفت ابوبیمشروع

ت به خالفت یفکیو  یدن علیبه خالفت رس یدر چگونگ یو ھمانند یسان ھم
دن عمر و یساعده، به خالفت رس یبن ی فهیرو اگر سق نین. از ایشیپ یدن خلفایرس

زورطلب، قلمداد  یا تحقق اھداف عده یبرا یا سهیفه، دسین خلییتع یعمر برا یشورا
د، چه یان به خالفت رسینیشیسان پ ه ھمک یمرتض یگردد، در مورد خالفت عل

ه به کن جرأت را به خود بدھد یتواند ا یم یسکوجود خواھد داشت؟ اصًال چه  یریتعب
 .٢فه بداند؟ (نعوذ بالله)یسق ی را تداوم توطئه یمرتض یدن علیخالفت رس

                                                           
 ۶ی البالغه، شرح محمد عبده، نامه نھج -١
در نھج البالغه)  ید (پژوھشیتاب مختصر و مفکشرح مطالب مربوط به نھج البالغه، با اقتباس از  -٢

 شما افزوده شد. (مترجم) یش رویبنده، بر نوشتار پ ی ش و ترجمهیخ صالح درویاثر ش



 ٢٦٥ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

مھاجران و  یدر آن روزگار، شورا س یمورد قبول از نگاه عل یاسالم یتنھا شورا
گاه خبرگان و سرامدان یان نقش و جایته، به بکن نین بسط ایانصار بوده است؛ بنابرا

 انجامد. یم یم اسالمکن حاییدر تع ینید
چ عنوان به ینه، به ھین زمیان نص در ایا بیبه امامت و  س یانتصاب عل ی مسأله
تاب و ک، بر اساس یتعداد مشخص یده و منحصر دانستن حق امامت برایثبوت نرس

از نظر عقل و منطق  یدگاھین دیباشد. چنانچه چن یرش میرقابل پذیسنت، مردود و غ
ن امام، سرنوشت یامامت آخر ی ان دورهیه پس از پاکست. چرایز قابل قبول نیگرا ن واقع

ن سان بر اساس اعتقاد ینند؟ بدک ید بدون امام زندگیا بایشود و آ یامت چه م
شد و از آن زمان ک نمی م قرن طولیش از دو و نیھا، دوران امامت ائمه، ب یامام  دوازده

، از یه وجود امام در ھر عصرکسته است! حال آنینون، امت، در واقع بدون امام زکتا 
ار کآش ین، تناقضیرود و ا یشمار م ه بهیامام یو ضرور یاساس یاعتقادات و باورھا

انحصار امامت در امامان ی  دهیاند تا عق دهیوشکدگاه، ین دین اافعارو مد نیباشد. از ا یم
ند. در مورد حدود یابت مجتھد از امام را مطرح نماین ی را بسط داده و مسأله یمشخص

ن مسأله، یمربوط به ا یھا گاهدین سان اقوال و دیده و بدیز به اتفاق نظر نرسیابت نین
، از یلکو ب ین عصر، به صورت عملیده است. چنانچه در ایه متعارض گردکبلمتفاوت و 

ومت قلمداد کس حیین رییخود، پا فراتر نھاده و انتخابات را روش تع ینید ی ن قاعدهیا
ومت را بر اساس کل حکاست یآورده و ر یرو یبه انحصار نوع یرده و از انحصار عددک

باشد و چنان  یه، معصوم نمیفق یه ولکاست  یحالن، در یا .١اند ه بنا نھادهیت فقیوال
رو اصل  نیرمعصوم باشد. از ایل به امامت غیه قاکدگاه آنان وجود ندارد یھم از د ینص

توسط  ،ستن صفوف مسلمانان بوده، در عملکدر ھم ش یبرا یا ه بھانهکامامت 
ه، یفق یبه نام ولتواند  یھم م یعاد ین سان، انسانین اصل، رھا شده و بدیمعتقدان به ا

 .نباشد! ص امبریرد؛ ھرچند از خاندان پیومت قرار بگکدر رأس ح
ه مورد یت فقین فرقه را از شورا به والیا یاسیس ی شهیاتب، تحول اندکاستاد احمد 

ان ی، سخن به ماو شور س ین حسن بن علیرالمؤمنیام ی داده و درباره رقرا یبررس
ش، یثاق با خویدر فراخوان مردم به بستن م س یه حسن بن علکآورده و روشن نموده 

استناد  س ین علیرالمؤمنیا پدرش امی ص رسول اکرم از جد بزرگوارش یچ نصیبه ھ

                                                           
 ).۲/۸۱۴ة (ی؛ اصول االمام۲۴۸ة، صیومة اإلسالمکالح -١
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م کبه شورا و حق امت در انتخاب حا س یانگر اعتقاد حسن بن علین، بیرد و اکن
، از یه وکگردد  یتر م انی، در آن زمان نماس ن باور امام حسنیباشد؛ چنانچه ا یم

ند و آن را به صورت مشروط بر اساس ک یم یپوش خالفت چشم ی مقام خود در عرصه
ن، ید. بنابراینما یواگذار م س هی، به معاویومت اسالمکت اصل شورا در ساختار حیرعا

ا ی یو بر اساس نص الھ یا امامت، انتصابیپندارند، خالفت  یم یه برخکطور  اگر آن
چ یچ عنوان و تحت ھیبه ھ س امام حسن یصورت برا نیبود، در ا ص امبرین پییتع

ند؛ به کواگذار  یگریشد و آن را به شخص دکه دست از امامت بکز نبود یجا یطیشرا
 ید و حتیعت نمایب س هیه با معاوکز نبود یجا س حسن ین صورت برایدر ا یعبارت

را  س نیامام حسن سان، حق مسّلم یفرا بخواند و بد س هیعت با معاویارانش را به بی
ن یدر ا یو قصور یوتاھکچ یب ھک، مرتس ه حسنکد دانست یرد. البته بایده بگیناد
مشان کانتخاب حا ی ه ضامن حق مسلمانان در عرصهکمود یرا پ ید و راھینه نگردیزم

ن روز یتا واپس س نیچنانچه امام حس بود. یت ساختار مشورتیق شورا و رعایاز طر
ن یرالمؤمنیان پس از وفات امیوفکبند ماند و درخواست یپا یبا و عتیبه ب س هیات معاویح

 یمانی، پس هیان او و معاویه مکرد. چراکرد  س هیام بر ضد معاویق یرا برا س حسن
ام یتنھا پس از آن ق س نیرو حس نیش روا نبود. از ایه نقض آن، براکوجود داشت 

د یزیعت با یبه ب س نیه حسکد، زمام امور را به دست گرفت. آن زمان بود یزیه کنمود 
 .١دیربال به شھادت رسک، در یھجر ۶۱ز در سال ین راه نیه، تن نداد و در ھمیبن معاو

رامون یاھل سنت پ یھا تابکات مورد استناد اھل بدعت در کبر ن ی: نقداول
 اعتقاد به دوازده امام

: یعنی »ي�وُن إثنا عرش أم�اً «فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س جابر بن سمره
ه من، کگفت  یسخن ص خدا گاه رسول . آن»دیخواھند رس(امارت)دوازده نفر به امامت «

 .٢»ش ھستندیآنان، از قر یھمگ«فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یدم؛ پدرم میآن را نشن
ه کدم یشن ص خدا رسولد: از یگو یم س ه جابرکآمده  /از مسلم  یگریت دیدر روا

ار ک یاسالم، ھمچنان تا (رو«: یعنی »عرشة خليفة إث� اليزال اإلسالم عز�زاً إىل«فرمود: 

                                                           
 .۱۸و۱۷ ه، صیة الفقیوال یإل یمن الشور یعیالش یاسیر السکتطور الف -١
 ).۸/۱۲۷ام، باب اإلستخالف، (کتاب األحک، یبخار -٢
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 ص خدا د: سپس رسولیگو یم س . جابر»فه، غالب و پابرجا خواھد بودیآمدن) دوازده خل
 یھمگ«ه چه فرمود؟ گفت: فرمود: کدم یدم؛ از پدرم پرسیه من، آن را نفھمکگفت  یسخن

اليزال هذا ادلين عز�زاً منيعاً «ه فرمود: کآمده  یگریت دیدر روا .١»ش ھستندیآنان از قر
 یگریت دیباشد. در روا ین میشیت پیروا یز به معنایث نین حدیا .٢»عرش خليفة إيل إث�

ت مردم، یوضع«: یعنی .٣»ماضياً ما ويلهم إثنا عرش رجالً  اليزال أمر انلاس«آمده است: 

 .»رندیزمام امورشان را به دست گ ،زده تناه دوکتا آن زمان است افته ی به راه و سامان ھمچنان رو
ن یشیت پیھمچون روا یتیروا س د از جابریق اسود بن سعیاز طر /امام ابوداود 

ان، نزدش رفتند و یشیه به منزلش بازگشت، قرک یزمان«رده و افزوده است: کنقل 
 .٤»دیآ ی، به وجود میھرج و مرج و نابسامان«فرمود: شود؟  یگفتند: پس از آن، چه م

رند؛ البته یگ یات، در برابر اھل سنت موضع مین روایھا، با استناد به ا یامام  دوازده
در برابر  یریگ از جبھه یه ناشکست؛ بلین نصوص نیمانشان به این امر، برآمده از ایا

ن یتأمل در ا کیاند باشد. یخودشان م ینیاھل سنت بر اساس متون و نصوص د
رسند و اسالم، در دوران  یور، به خالفت مکه دوازده فرد مذکدھد  یات، نشان میروا

پارچه  یکآنھا، متحد و  یکایکرامون یاست و مردم، پ یمال عزت و سربلندکآنان در 
داست یباشد. ناگفته پ یافته می راه و سامان ت مردم، در آن زمان روبهیگردند و وضع یم
چ یافته و ھیه، تحقق نیامام یاز امامان مورد ادعا یک چیور در ھکمذ یھا یگژیه وک
ده و بنا به اعتقاد یبه خالفت نرس ب و حسن ین علیرالمؤمنیدامشان جز امک

آنان،  یاز دوازده امام مورد ادعا یک چیت مسلمانان در دوران ھیخودشان، وضع
خراب بوده است. چنانچه  ت امت، نابسامان ویه وضعکنداشته؛ بل یچندان سامان

، در  و خود ائمه .٥اند به دست داشتهرا افران، زمام امور مسلمانان که کاران و بلکستم
د، دوران یخ مفیه شکطور  ردند. ھمانک یه مینشان تقیل دیمسا ی آن زمان درباره

 یرسکه کبا آن س یه علکرده که دانسته و ادعا یرا دوران تق س ین علیرالمؤمنیام

                                                           
 ).۲/۱۴۵۳(ش یتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقرکمسلم:  -١
 ھمان. -٢
 نیشیمرجع پ -٣
 ).۱۳/۲۱۱( یالبار )؛ فتح۴/۴۷۲داود ( یسنن أب -٤
 .۵۳۳، صی)؛ المنتق۴/۲۱۰منھاج السنة ( -٥
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توانست قرآن را ظاھر  یو نم .١ردک یه میرا در دست داشت، ھمچنان تق خالفت
ته کن نی، بدیریخ جزایم براند. چنانچه شکام اسالم، حکبگرداند و بر اساس تمام اح

ر بود به یناگز س ین گفته است: علی، عالوه بر ایخشان، مرتضیو ش .٢ح نمودهیتصر
ن سان واضح یبد .٣دینما یارکان، ھمه با آنکد و بلیاینار بکن، با صحابه یخاطر د

ه ک گر. ھمچنانید یی، در سوھا نیسو قرار دارد و پندار ا یکث، در یه حدکگردد  یم
ه در اصل خبر کباشد؛ بل ینم یانگر حصر ائمه در تعداد مشخصیور، بکث مذیحد

ام و خلفا، سربلند و سرافراز است. کن دسته از حیادوران ه اسالم، در کدھد  یم
رو  نیاز ا .٤الم بوداس یه، دوران عزت و سرافرازیام ین و بنیراشد یچنانچه عصر خلفا

ش از ادوار یه، بیام ی، در دوران بنیع اسالمیاسالم و شرا«د: یگو یم /ه یمیت ابن
رده و گفته است: کر استناد وکث مذی، آنگاه به حدیو». افتی، گسترش و غلبه یبعد

رامون ین وجود داشت و پس از آن، مردم، پیراشد یت، در دوران خلفاین وضعیا«
و چھار فرزندش، به  که، و سپس عبدالملید بن معاویزیگرد آمدند و آنگاه  س هیمعاو

و  ینانابسامآن، از آنان بود. و پس از  یکیز یز نیدند و عمر بن عبدالعزیقدرت رس
ن خلل یه شرح اه، سپس بیمیت ابن». نون ادامه داردکه تا کبه وجود آمد  یاختالل

ش ھستند؛ و ین خلفا، از قریا یه ھمگکث آمده است یدر حد« .٥د:یگو یپردازد و م یم
 یستند؛ اگر منظور، علیو فرزندانش ن یفه، صرفًا علیه دوازده خلکدھد  ین، نشان میا

ه کرد. حال آنک یان میب ،آنان را به صورت مشخص یژگیو فرزندانش بودند، حتمًا و
ن یه اک یطور در صورت نیباشند. ھم یلند و از عرب نمیاز فرزندان اسماع ینگفت: ھمگ

بودند، حتمًا  س یعل ی ا از ساللهیھاشم  یفه، بطور مشخص از بنیا خلیدوازده امام 
 ی لهیه به قبکش ھستند) و بلیآنان، از قر یرد؛ اما فرمود: (ھمگک یح میته تصرکن نیبد

ش یمختلف قر یھا رهین، از تیراشد یاختصاص ندارند. چنانچه ھمانند خلفا یخاص
ب واضح ین ترتیبد ٦»ھاشم بودند یعبدشمس و بن ی، بنیعد یم، بنیت یھمچون بن

                                                           
 .)۲/۸۱۶ة (یأصول اإلمام -١
 .)۲/۸۱۶ة (یأصول اإلمام -٢
 ھمان. -٣
 ن.یشیمرجع پ -٤
 ).۴/۲۰۶منھاج السنة ( -٥
 ).۴/۲۱۱منھاج السنة ( -٦



 ٢٦٩ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

ام کنند، تعداد حکر، برداشت وکث مذیتوانند از احاد یه، میه امامک یا تهکه تنھا نکد یگرد
ه عدد واردشده در کاند؛ حال آن ر نمودهیازده امام تعبه آنان، از آن، به دوکاست  ییا خلفای
 .١اھل بدعت باشد ید ادعاییدر تأ یمکل محیز و دلیتواند دستاو یات، نمین روایا

 ی و اعتقاد اھل سنت درباره س ن حسنیرالمؤمنیوم: مدت خالفت امد
 خالفتش

عت شد، به یه با او بکپس از شھادت پدرش و بعد از آن س ین حسن بن علیرالمؤنیام
به مدت  یر بالد اسالمیمن، عراق و سایمسلمانان، زمام امور را در حجاز،  ی فهیعنوان خل

ز شش ماه ین یا ، مدت خالفتش را ھشت ماه و عدهیھفت ماه در دست گرفت. برخ
، امتداد دوران خالفت راشده س یه دوران خالفت حسن بن علک یاند. به راست گفته

از آن، به  ص خدا ه توسط رسولکاست  یمل مدت زمانکم ه مدت خالفتش،کبود؛ چرا
ح شده یته تصرکن نیبد ص رمکامبر ایث پیاد شده است. چنانچه در حدیخالفت راشده 

خواھد  یباشد و پس از آن، سلطنت و پادشاھ یسال م یه مدت خالفت راشده، سک
ه آن کت نموده یروا ص رمکامبر ایپ ی شده نه غالم آزادیاز سف / یامام ترمذ. ٢بود

: یعنی .٣»اخلالفة يف أميت ثالثون سنة ثم ملك بعد ذلك«فرموده است:  ص حضرت
 .»باشد یم یسال خواھد بود و پس از آن سلطنت و پادشاھ یخالفت در امت من س«

 ب ی، با خالفت حسن بن عل سال یس«د: یگو یث مین حدیر در شرح ایثک ابن
 س هیخالفت را به معاو یھجر ۴۱سال  ع االولیدر رب س گردد. حسن یل میمکت

ه کاتفاق افتاد. چرا ص خدا سال پس از وفات رسول یقًا سین واقعه، دقیسپرد و ا
 یھا از نشانه یکین، یوفات نمود و ا یھجر ۱۱ع االول سال یدر رب ص خدا  رسول

 یفه از خلفاین خلیپنجم س رو حسن نیاز ا .٤»باشد یم ص نبوت آن حضرت
 .٥ن استیراشد

                                                           
 )۲/۸۱۸ة (یأصول اإلمام -١
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اخلالفة ثالثون اعماً ثم «ن الفاظ آورده است: ینه را با ایث سفیحد /امام احمد 
 ،سال خواھد بود و پس از آن یخالفت (پس از من) س«: یعنی .١»ي�ون بعد ذلك ملك

خالفة انلبوة «رده است: کت ین روایچن /. ابوداود »باشد یم یسلطنت و پادشاھ
خالفت نبوت، «: یعنی .٢»�شاء أو ملكه من �شاءملك من ـثالثون سنة ثم يؤ� اهللا ال

. پس از »دھد یه بخواھد، مکس کرا به ھر  یسال است و پس از آن، خداوند، پادشاھ یس
 یدر س س اربعه و مدت زمان خالفت حسن یتنھا دوران خالفت خلفا ص خدا رسول

ته کن نیث، بدین حدیرو تمام علما، در شرح ا نیگنجد؛ از ا یسال خالفِت مورد اشاره م
پس از وفات پدرش بر مسند  س یه حسن بن علک یه چند ماھکاند  ردهکح یتصر

ه در کاست  یسال یس ی نندهک لیمکه تکخالفت نشست، جزو خالفت مورد اشاره و بل
نه را نقل ین زمیدر ا از علما یسخن برخ کنیح شده است. ایث بدان تصریحد

 م:ینک یم
ث، ین حدیدر ا ص خدا رسول ی د: فرمودهیگو یم / .٣یر بن العربکابوب -۱

اربعه و ھشت ماه خالفت حسن بن  یرد و دوران خالفت خلفاکدا یمصداق پ
اد یا زیم کروز ھم  یک یه حتکث آمده، بدون آنی، مطابق آنچه در حدش یعل

 .٤دیشکسال طول  یباشد، س
 یور، تنھا دوران خالفت خلفاکسال مذ ید: در سیگو یم /اض یع یقاض -۲

عت شد و منظور از آنچه یب س یه با حسن بن علکگنجد  یم یاربعه و چند ماھ

سال خالفت پس از وفات  ی، س»اخلالفة ثالثون سنة«ث آمده: یه در حدک
                                                           

 ) سند آن، حسن است.۲/۷۴۴فضائل الصحابة ( -١
 ).۲/۵۱۵داود ( ی)؛ سنن اب۳/۷۹۹ود (دا یح سنن ابیصح -٢
ر محمد کابوب ین قاضیھا، ھم از آن یکیدار در دو قطب مخالف است:  ، نام دوشخص نامیعرب ابن -٣

، یھـ وفات نمود؛ و۵۴۳ه در سال کباشد  ی(با الف و الم) م یالعرب بن عبدالله، معروف به ابن
دارد و (العواصم من القواصم) و  یح ترمذیبر صح یه شرحکدار است  نام یھیمحدث و فق

، معروف یعرب ز به ابنین یگریر القرآن)، از آثار اوست. شخص دیتفسفي  لین (قانون التأویچن ھم
ه ک(بدون الف و الم) است  یصوف یعرب معروف به ابن ین محمد بن علیالد یی، محیبوده است. و

بر کخ ایرا با نام ش یبن ابن عریالد ییان، محیرده است. صوفکھـ وفات ۶۳۸در سال 
 شناسند.(مترجم). یم

 ).۴/۱۷۲۰( یالعرب ام القرآن از ابنکنگا: أح -٤
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ن شده است. ییر و تبیث، تفسیر احادیه در ساکباشد  یم ص خدا رسول

ت�ون خالفة انلبوة بعدي ثالثون سنة ثم «آمده است:  یتیچنانچه در روا
 .١»ملاك

باشد،  ین میراشد یاز خلفا یکی س ه حسنکنیل اید: دلیگو یم /ر یثکابن  -۳
به  ص رمکنبوت رسول ا یھا ه در مبحث معجزات و نشانهکاست  یثیحد

 ص ه آن حضرتکم یا آوردهص خدا رسول ی نه غالم آزادشدهینقل از سف
 یاز من، سخالفت پس «: یعنی .٢»اخلالفة بعدي ثالثون سنة«فرموده است: 

 .٣شود یل میمکت س یسال، با خالفت حسن بن عل ی. س»سال خواھد بود

ر کد: خالفت ابوبیگو یم العقيدة الطحاويةدر شرح  / یالعز حنف یابن اب -۴

م سال به طول یده و ن س ، دو سال و چند ماه بود؛ خالفت عمرس قیصد
چھار سال و  س یرد و خالفت علک، دوازده سال خالفت س د و عثمانیانجام

 .٤شش ماه بر مسند خالفت نشست س د و حسنیشکنه ماه طول 

إن اب� «ه: کآورده است  ص خدا ن مضمون از رسولیبد یثی، حد/ یمناو -۵
ن یا«: یعنی .٥»مسلم�ـهذا سيد و لعل اهللا أن يصلح به ب� فئت� من ال

مسلمانان قرار د و آقاست و خداوند، او را سبب صلح و سازش دو گروه از یفرزندم، س

رخ  یداد، زمانین روید: ایگو یث مین حدیر اکپس از ذ / ی. مناو»خواھد داد
، بحق مدت س عت شد و حسنیب س ، با حسنس یه پس از شھادت علکداد 

امبر یه پکاست  یسال خالفت یمل سکن مدت، میفه بود و ایشش ماه، خل
آن، سلطنت و  ه پس ازکان نموده ی، از آن خبر داده و باخد ی دهیبرگز

 .٦خواھد بود یپادشاھ

                                                           
 ).۱۲/۲۰۱ح مسلم (یبر صح یشرح نوو -١
 )۱۱/۱۳۴ة (یالنھایة والبدا -٢
 مرجع سابق. -٣
 .۵۵، ص ةیشرح الطحاو -٤
 ).۷/۹۴( یبخار -٥
 )۲/۴۰۹ر (یض القدیف -٦
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ح جد یصر ی بنا بر فرموده س ید: حسن بن علیگو یم یتمیحجر ھ ابن -۶
عت ی، پس از شھادت پدرش، با بین است؛ ویراشد یاز خلفا یکیبزرگوارش، 

 ی فهیوفه، به مدت شش ماه و چند روز بر مسند خالفت نشست. او، خلکمردم 
را  ص رمکرسول ا ی بود و در واقع، صداقت فرموده یعادل یشوایبرحق و پ

خالفت «: یعنی .١»اخلالفة بعدي ثالثون سنة«ه فرموده است: کد یتحقق بخش

، س ی! شش ماه خالفت حسن بن علی. آر»سال خواھد بود یپس از من، س
 .٢باشد یسال خالفت راشده م یمل سکم

ه با کبوده است  یبرحق ی فهی، خلس یه حسن بن علکن باورند یاھل سنت، بر ا
 .٣شود یامل مکسال مورد اشاره در مورد خالفت نبوت  یخالفت او، س

پس از شھادت  س یاساس منسوب به حسن بن عل یچھارم: سخنان نادرست و ب
 پدرش:

م و از آن یه باطل را بشناسکتاب گنجاندم کن ین مبحث را از آن جھت در ایا
 د:یگو یچه شاعر منم. چنایبرحذر باش

 ر و لكــن لتوقيــهـر ال للشـــعرفــت الشــ
 

 

 ر مـن اخلـري يقـع فيـهـمن اليعرف الشـو
 

 ب یدروغ به حسن بن عل را ساخته و پرداخته و آن را به یھا و سخنان ، خطبهیبرخ
 م:یپرداز یچند از آن م یا به نمونه کنیه اکاند  ت دادهبنس

ه مرا ک یسکستم و کیه من، کداند  یه مرا شناخته، مک یسکمردم!  یا«
دھنده  میدھنده و فرزند ب ھستم؛ من، بشارت یه من، حسن بن علکشناسد، بداند  ینم

او فرا خواند و  یبه سو أل ه به اذن و فرمان خداوندکھستم  یسکھستم؛ من، فرزند 
 یدیه خداوند، پلکھستم  یت و خاندانیمن، فرزند چراغ تابان ھستم. من، جزو اھل ب

تابش، که خداوند در ک یاندساخته است؛ ھمان خان کھا را پارده و آنکرا از آنان دور 
 ه فرموده است:کده، آنجا یآنان را فرض گردان یمودت و دوست

   .]۲۳[الشوری:  ﴾ًنا�ِيَها ُحسۡ  َ�ُۥ نَّزِدۡ  َحَسَنةٗ  َ�ِۡف َوَمن َ�قۡ ﴿
 .»مییافزا می او یکیانجام دھد، بر ن یکیار نکس کھر «

                                                           
 )۲/۳۹۷أھل البدع و الزندقة ( یالصواعق المحرقة عل -١
 )۲/۳۹۷الزندقة (ی أھل البدع والصواعق المحرقة عل -٢
 ).۲/۷۴۸الصحابة (في  دة أھل السنةیعق -٣
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 .١»باشد یت می، محبت ما اھل بیکیچنانچه منظور از انجام ن
ه کاند؛ تا آنجا  نسبت داده / .٢یھم بافته و آن را به ابواالسود دؤل یگریدروغ د

ان خورد و سپس گفت: در کاش ت نهیس ی ه قفسهکست یگر یآنگاه بقدر...«اند:  گفته
 ی ه از ساللهکپسرش  یعنی ص الله فرزند رسول یش، برایامامت پس از خو ی  نهیزم
افه) به آن حضرت یل و قکو منش و رفتار (و در ش یغمبر بود و در خلق و خویپ کپا

را  ھا افکھا و ش ه خداوند، رخنهکدوارم یشباھت داشت، سفارش نمود. و من، ام
 یپارچگیکو  ییند و او را سبب گردھماکھا را رفع  ید و نابسامانیاو پر نما ی لهیوس به

د تا به ینکعت ید. پس با او بیاو خاموش نما ی لهیوس جماعت گرداند و آتش فتنه را به
 یسانکردند و کعت یبا او ب ،انیعیش ی د. آنگاه ھمهیراه راست و درست، رھنمون گرد

 یعت با او سر باز زدند و به سویه و ھواداران عثمان را داشتند، از بیدگاه عثمانیه دک
 .٣ه شتافتندیمعاو

ه به پندار کاند  ر نمودهکرا ذ یو مفصل یطوالن یھا ن، نامهیبافان، عالوه بر ا وغدر
ش فرا یعت با خویه فرستاده تا او را به بیمعاو یھا را برا ن نامهی، ایآنان، حسن بن عل

ن، در یند. اکش بازگو یت خود را برایل حقانید و دالیبخواند و بر او اتمام حجت نما
ده و فقط در یور، از لحاظ سند و متن، به ثبوت نرسکمذ یھا نامهه صحت کاست  یحال

در  س یرد حسن بن علیکحند و با رویصح یاز سندھا یه تھکاھل بدعت آمده  یھا تابک
 .٤وران خالفتش در تعارض قرار دارندد

ات، سخن گفته و به یگونه روا نیرامون منابع ایاھل سنت، پ یاست: علما یگفتن
ن منابع، در یه اکاند  قت را روشن ساختهین حقیآنھا پرداخته و ا ینادرستان بطالن و یب

ستند. یگر، حجت نیدیکروابط اصحاب با  یز چگونگیام و نکد و احیعقای  نهیزم
ن و ییلبطاتاب مقاتل الکبرگرفته از ور، که نصوص و متون مذکد دانست ین بایھمچن
تابش و کو  یاصفھان ی و علما، درباره غه ھستندالبال تاب نھجکز یو ن یاصفھان یاألغان

 م:یپرداز یان آن، میبه ب کنیه اکاند  گفته یالبالغه سخنان ن در مورد نھجیھمچن

                                                           
 .۵۲-۵۱ ، صین از ابوالفرج اصفھانیینگا: مقاتل الطالب -١
است  یسکن یت نموده و نخستیه از بزرگان صحابه رواکاست  یفاضل ی ، عالمهیابواالسود دؤل -٢

 درگذشت. یھجر ۹۶، در سال یرامون علم نحو، سخن گفته است. ویه پک
 )۱/۱۲۱( یاز ابوالفرج اصفھان یتاب األغانکنگا:  -٣
 .۹۵-۹۰ ، محمد ماھر حماده، صیة العائدة للعصر األمویاإلداریة والوثائق الساس -٤
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 یتاب األغانک ی سندهی، نویاصفھان
اساس  یو طنزپرداز و ب ییپرداز، غنا ، افسانهیادب یتابک، ی، اثر اصفھانیتاب األغانک

 یه نزد برخکباشد؛ ھرچند  یخ و فقه نمیعلم، تار ی نهیمعتبر در زم یتابکاست و اصًال 
گذشته،  یبرخوردار شده است. علما ینسب یا نگاران، از نام و آوازه خیبان و تاریاز اد

 اند؛ از جمله: گفته ی، سخنانیابوالفرج اصفھان ی درباره
، ین مردم بود؛ وی، دروغگوتریابوالفرج اصفھان«د: یگو یم / یب بغدادیخط
 ».آورد یھا درم ن نوشتهیاتش را از اید و سپس تمام روایخر یم یادیز یھا نوشته
 یابوالفرج اصفھان افرادی چونت یتوان به روا ینم...«د: یگو یم / یجوز ابن

صحه (که شخص قابل اعتمادی نیست) ته کن نیش بر ایھا تابکرد؛ کاعتماد 
ز یرا ناچ ینوش ه، بادیانگر فسق و انحراف او ھستند. چنانچه ویگذارند و ب یم
را  یتاب األغانکس، کپردازد. ھر  یرد از خودش میکن رویبه نقل ا یشمارد و گاھ یم

 .١»ندیب یوضوح م را در آن به یرکو من یقرار دھد، ھر زشت یمورد بررس
ف یه او را ضعکدم یه را دیمین احمد بن تیالد یاستادمان، تق«د: یگو یم / یذھب

 .٢»پرداخت یم یار منقوالت وکنمود و به رد و ان یاتش متھم میدانست و او را در روا یم
سخنانی رده و ک، اظھار نظر یابوالفرج اصفھان ی ز دربارهیمعاصر ن یاز علما یتعداد

 اند؛ از جمله: گفته
تابش کدر  یپ حتیلیف ی منابع مورد استفاده یابیل، ضمن ارزیابوخل یاستاد شوق

، اعتماد نموده و یاصفھان یتاب األغانک، به یپ حتیلیف«د: یگو یخ عرب، میبه نام تار
 یادب یتابکه کست؛ بلین یمعتبر یخیتاب تارک، یتاب اصفھانکه کاست  ین، در حالیا
ات است، یو در موضوع ادب  یه ادبک یتابکه ھر کست ین، بدان معنا نیباشد و ا یم

اش،  سندهیه نوک یا یادبتاب کتوان به ھر  یه مکرد. بلیتواند مرجع و مأخذ قرار بگ ینم
منبع  یکت، شناخته شده، به عنوان یحفظ امانت در نقل و روامورد اعتماد است و به 

ه ک یتاب األغانک ی سندهیاعتماد نمود و آن را معتبر دانست. نو یو پژوھش یعلم
رده، از لحاظ امانت کمعتبر، استفاده  یخیمنبع تار یک، از آن به عنوان یپ حتیلیف

، در یزان اإلعتدال آمده است: اصفھانی، مورد اتھام است. چنانچه در میخیو تار یادب
چون(حّدثنا) و (أخبرنا) ھم یز را با عباراتیانگ اساس و شگفت ی، مطالب بیتاب األغانک

                                                           
 )۷/۴۰،۴۱المنتظم ( -١
 ).۳/۱۲۳زان اإلعتدال (یم -٢
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ه کد ینما یم یریگ جهین نتید، چنیرا مطالعه نما یتاب األغانکه ک یسکآورده است. 
ن یه چنکاست؛ حال آن یو سرگرم ینوش لھو و لعب و بادهنده از کان، آیعباس یزندگان

 یھا تابک یدارد و بازنگر یخوان و تصوراتش، ھم ی، با خود مؤلف و زندگانیردیکرو
ه در کشد ک یر میان را به تصویعباس ی از چھره یگرید یمای، سیخیح و معتبر تاریصح

 یخیتاب تارک، یتاب األغانکرو  نیدارد. از ا یات، رونق وافریآن، علم و جھاد و ادب
 .١»ستین یمعتبر

از  یه برخکمھم را  ی تهکن نید ایر بایناگز«د: یگو یسلمان م ده مشھور بن آلیابوعب
ه ابوالفرج، کن موضوع است ینم. منظورم، اک یادآوریاند،  افتهیپژوھشگران، آن را در

ن ی، نھاده و در ایاألغانتاب کن یدر تدو یانیر شایه تأثکداشته  یا منحرفانه یھا شهیاند
تابش (ابوالفرج کان یالله در پا تر محمد احمد خلفکان گشته است. دیتاب، نماک

منحرف و  یھا شهیاند یه ابوالفرج، داراکم یدیجه رسین نتیسد: ما، بدینو ی) میاصفھان
ھا و منقوالتش، از آن برحذر بود. چه بسا  نوشته یابید ضمن ارزیه باکبوده  ینادرست

سو اغراض  یکه از کورز بوده  ز منحرف و غرضیننده و نک ار و گمراهکبیفر یشخص ،یو
گر، ید یات گنجانده و از سویمطالب و روا یش را در البالینادرست خو یھا و خواسته

 .٢ق پرداخته استیتمان حقاکبه 
م و یدار یبرحذر م یتاب األغانکھمه از  نیه چرا اکن پرسش مطرح شود ید ایشا

ل یار، دالکن یه اکن است یم؟ پاسخ، ایپرداز ین مطالب میان ایاش به ب سندهینو رامونیپ
 دارد؛ از جمله: یادیز

 برخوردار شده است. یادیز ی افته و از آوازهی ی، شھرت فراوانیتاب األغانک -۱
تاب، اعتماد دارند و آن کن یزدگان، به ا و غرب یرکاز خودباختگان ف یاریبس -۲

 پندارند. یرا معتبر م
وھش اسالم و سرزنش که در واقع، به نکوجود دارد  یتاب، مطالبکن یدر ا -۳

پردازد و به مقام شامخ آنان،  یسته و عادل میام شاکصحابه، خلفا و ح
 د.ینما یم یاحترام یب

ح یتاب را درست و صحکن یا یھا وشند تا نوشتهک یاز معاصران، م یاریبس -۴
ن، در یق طه حسیبه تشوه ک یتابک، در یق جبریجلوه دھند. چنانچه شف

                                                           
 .۱۸۷خ العرب المطول، صیتابه تاری في کحت بیلیة فیموضوع -١
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داشته است.  یردیکن رویبه نگارش درآورده، چن یتاب األغانک یابیارز ی نهیزم
مطالب  یزان درستیاش، از لحاظ م  یتاب، با وجود ارزش ادبکن یه اکنیخالصه ا

 .١ردیقرار بگ یابیدقت مورد ارز د بهیدارد و با ینقد و بررس یاتش، جایو روا

 »اين يف نحر اإلصفهاينـالسيف اليم«تابش ک ی مقدمه، در ید اعظمیاستاد ول
 ی نهیه در زمک ییھا تابکپرداختم و به  یتاب األغانک یرو به بازنگر نیاز ا«سد: ینو یم

دم یجه رسین نتیات، به نگارش درآمده، مراجعه نمودم و بدیان اخبار و روایرجال و راو
ن علم رجال، یب یکبار یعلماست و نزد ین یمورد اعتماد ی سندهی، نویه اصفھانک

ھا و  نوشته یامل از عمرم را به بررسکباشد. بنده، دو سال  یمعتبر و قابل اعتماد نم
جمالت و  یکایکه کاتش، پرداختم تا آنیاخبار و روا یز نقد و بررسیو ن یسخنان و

و دور از  زیات رکن ییه گوکافتم؛ چنانیعباراتش را مورد نقد و پژوھش قرار دادم و آنھا را در
سان مجاھدان مرزبان،  ن راستا بهیدم و در ایشکنظر را از متونش ھمچون شپش از مو 

ه در وجودش، کرا مشاھده نمودم  ییگرا نه و قومکیب آتش ین ترتیدم و بدیورز ییباکیش
زھرآلود دشمن، ما را ھدف گرفته  یرھایبردم ت یه پکد. آنجا بود یجوش یم  ھمانند آب داغ

 ه گفته است:کردم کن سخن شاعر را زمزمه یبارد. لذا ا یو از ھر سو بر ما م

ــــ ــــان سهم ــــو ك ــــهـل ــــدا التقيت  اً واح
 

ـــــــان و  ـــــــه ســـــــهم وث ـــــــثولكن  ثال
 

ه کاست  یمتعدد یرھایت یردم، ولک یر بود، حتمًا از آن پروا میت یکاگر : «یعنی
 ».دیآ یم یگریپس از د یکی

م و ی، جدا نمایاوه را از سخنان جّد ین ھمت باال زدم تا سخنان ھزل و ین آستیبنابرا
ه کمشغول شدم  یسانکاوضاع  یب به بررسین ترتینم.. بدک کیکسم را از شھد تف

ق یاوش و تحقکنقد رجال، به  یھا تابکرامون آنان در یت نموده و پی، از آنان روایاصفھان
بت یردم. آنگاه بال و مصکآنھا مطرح شده، مطالعه  ی ه دربارهکرا  ییھا دگاهیپرداختم و د

ناره کل گرفته بود. سپس از آنھا ک، شکان مترویه توسط آن دروغگوکدم ید یبزرگ
و  یشروع به سرشمار یو شناساندن آنان برآمدم. وانگھ یمعرف یگرفتم و در پ

 یو یاز اعتماد نابجا جهیان نمودم؛ در نتیآن راو یکایکاز  یات اصفھانیروا یبند جمع
آنان توسط  ی ز گرفتن مطالب از منابع آلودهیشان و نیات ایات و روایاکبه آنان و نقل ح

سر  به کیدور و وحشتنا یه در وادکردم ک، در ھراس افتادم و ناگھان احساس یاصفھان
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ه در ک یانیوان است رکشده بودم. چطور مم کیو ترسنا یکا وارد غار تاریبرم؛ گو یم
اقوال و  ی در پھنه ییگو شوند، از دروغ یب دروغ مک، مرتیث نبویت احادیروا ی نهیزم

ھا  مرام یه داراکژه آنیب دروغ نشوند؟ بوکشند و مرتکھا، دست ب ر انسانیسا یھا گزارش
تواند مھار آنان را  یل، مین مسایاز ا یکه ھر کھستند  یمختلف یھا یبند و باورھا و دسته

، یادب یتابک، یتاب األغانکرد! ھرچند یبه دست گ یا فهیو طا یتحقق اھداف مرام یبرا
علم،  ی نهیمعتبر در زم یتابکاساس است و اصًال  یو طنزپرداز و ب ییپرداز، غنا افسانه

ف و مطالب یھا، اراج رامون دروغیه پکست ین، بدان معنا نیباشد، اما ا یخ و فقه نمیتار
تاب، مطالب کن ی، در ایه اصفھانکم. چراییوت نماکتاب آمده، سکن یه در اک یستیناشا
در فصل دوم، …. نموده است یآور ات، جمعیرت، فقه و ادبیر، سیتفس ی درباره یاریبس

ت نموده و در واقع، با نقل یروا یاز خاندان نبو یه اصفھانکام  گنجانده یاتیاکمطالب و ح
برده  ر سؤال یرت آن بزرگواران را زینموده و س ادب  ی اساس، به آنان اسائه یات بین روایا

ه موافق کپرداخته   یان مطالبیه جلوه داده و به بیرکآنھا را زشت و  یرفتار ی وهیو ش
. بنده، بودند تیمحبت اھل ب یدروغ، مدع ه بهکه است یبو شوم آل یھا اھداف و خواسته

ھا  ن اخبار و گزارشیاز ا کیقرار داده و به شرح ھر  یات را مورد بررسیاکن حیا
ام  اختصاص داده یا ندهکات پرایاکجانب، فصل چھارم را به اخبار و ح نیا…. ام پرداخته

ن ناسزا گفته و یخرده گرفته و به د یاسالم ید و باورھایبر عقا  ق آنھای، از طریه اصفھانک
ز را یبه رستاخ مانیل نماز و حج و ایاز قب یلیت را بر اسالم برتر دانسته و مسایجاھل

از سرآمدان  ییجو بیان و عیرانیش ایان و ستاکیز شمرده و به دفاع از برمیو ناچ کسب
قرار داده و  یز مورد بررسیات را نیاکن اخبار و حیعرب و مسلمان پرداخته است. بنده، ا

 .١»ام ل نمودهیھا را نقد و تحل ن اخبار و گزارشیاز ا یکھر 
اوش گسترده در کق و ین تحقیبعد از ا«د: یگو یان می، در پاید اعظمیاستاد ول

دوارم یل آنھا، امیز نقد و تحلیات آن و نیاکاخبار و ح یو بررس یاصفھان یتاب األغانک
 یببرد. گفتن یتوز و بدنھاد، پ نهکی .٢ین شعوبیتابم، به اھداف اک یگرام ی ه خوانندهک

در  یه اصفھانک یستیت ناشاینھا یات بیاکار زشت و حیاست: بنده از نقل اخبار بس
آورد  یبه نگارش درم یسکرا  یاتیاکن حیه چنکام؛ چرا ردهک یپوش آورده، چشم یاألغان

                                                           
 ۱۳-۱۰ی، صمانیف الیالس -١
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، تحت یھا و مسلمانان دارد. چنانچه و نه را نسبت به عربکین بغض و یشتریه بک
از سرآمدان مسلمان را به  یاری، بسیادب یھا شبانه و افسانه یھا ات، قصهیپوشش ادب

متھم نموده و  یارکدامن را به بد کاز بانوان بزرگوار و پا یاریز بسیو ن یباز جنس ھم
ا یه گوک یا گونه را به آنان نسبت داده است؛ به یست و اعمال زشتیناشا یھا یژگیو

در  ن امت سرافرازیا یکان نینیشیبه پ ییق ناسزاگوی، تنھا از طریو داستان یادب یغنا
 .١»باشد و بس! یسر میخ و فرھنگ و اخالق، میتار ی عرصه

، با محور قرار یخون فرھنگیز شبیو ن ییگرا ان غربیجر«د: یگو یم یانور جند
تاب را تا حد منابع و کن دو یاند تا ا دهیوشکو ھزار شب،  یاألغان یھا تابکدادن 
باال ببرند و در  یاسالم ی جامعه یمایدن سیشکر یو معتبر در به تصو یاساس یمراجع

ن ینموده و در ا یپوش تاب، چشمکن دو یھا و نواقص موجود در ا یاستکن راستا از یا
است و  یزیست اسالم ی، شعوبیتاب األغانک ی سدهیاند. نو ردهکنه تجاھل یزم
ست و یپُرحجم در ب یتابک، یتاب األغانکباشد.  یتاب ھزار شب، نامعلوم مک ی سندهینو

 یھا ینینش و شب یخوان  محافل قصه ی، آن را برایه ابوالفرج اصفھانکجلد است  یک
از  یخیو تار یعلم ین به نگارش درآورده و ھدفینش اران شبیکب یام و سرگرمکح
ھا، مخالف  و عرب یاسالم ی ، خود، با جامعهیتاب نداشته است. اصفھانکن یف ایتأل

به دشمنان  یدیش شدی، گرایادب یھا ساخت ریز زیو ن یھنیو م یرکبود و از لحاظ ف
ه، بر ضد یه شعوبکبود  یا جانبه از جنگ ھمه یا رد او، جلوهیکن رویاسالم داشت و ا

ار مسلمانان، کردن افکق نابود یه از طرکاسالم و مسلمانان، به راه انداخته بودند تا بل
 ینقد ادب ی هیو صاحبان نظر ییگرا ان غربیشانند. جرکب یآنان را به نابود ی جامعه

ن یردن اکدر جھت زنده  یارین عرصه شده و تالش بسیاق وافر وارد ایز با اشتین یغرب
دن یشکر یو به تصو یادب یھا اند تا آن را در پژوھش تاب و طرح مطالب آن، نمودهک
از  یکین، یحس تر طهکمعتبر قرار دھند. د ی، منبع و مرجعیاسالم ی جامعه یمایس

تاب ک یاینه نموده و بر احین زمیدر ا یاریه تالش بسکاست  ییھا تین شخصیتربارز
ھا و  دگاهیبه طرح د  تاب،کن یا یھا رده و با اعتماد به داستانک ی، پافشاریاألغان

ان یدر رشد جر یانیت شاکن سان، مشاریپرداخته و بد یاساس ینابجا و ب یھا قضاوت
 .٢»راه افتاده بود ، بهیس ی ه در دھهکنموده  ییگرا غرب
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 یاوضاع و احوال اصفھان یه از بررسک یزیحداقل چ«د: یافزا یم یانور جند
از  یاریار بوده است؛ بسک ادهیباز و ز و حقه یه او، شعوبکن است یشود، ا یمشخص م

ن ینبوده و بر ا نگار  خی، مورخ و تاریه اصفھانکاند  گران، ثابت نموده محققان و پژوھش
ه کشمار آورد؛ بل به یخیتاب تارک یکرا  یتاب األغانکتوان   یه نمکاند  ردهکد کیته تأکن
مختلف  یھا تابک، آنھا را از یه اصفھانکاست  ییھا از داستان یا تاب مزبور، مجموعهک

بوده و  ییات غنایرده و قصدش، ثبت و ضبط ادبک یآور موجود در بازار آن روز، جمع
 یھا نده از جنبهکه آکاست  یاسالم ی جنبه از ابعاد مختلف جامعه یکن، تنھا یا

، به انحراف و یعصران اصفھان از ھم یاریباشد. بس  یم ..و ی، فقھی، اجتماعیاسیس
 ی ، دربارهیوسفینگاران به نام  خیاز تار یکیاند؛ چنانچه  داده یاو گواھ یرو جک

نه ین زمیقابل اعتماد در ا یعلما، منبعدگاه یه از دکداده  یو شھادت ی، گواھیاصفھان
 یادیز یھا ، نوشتهین مردم بود؛ وی، گفته است: ابوالفرج، دروغگوتریباشد. و یم
 .١»آورد یھا درم ن نوشتهیاتش را از اید و سپس تمام روایخر یم

 ی نهیت او در زمیوضع«د: یگو یم یابوالفرج اصفھان ی درباره األدباء معجمصاحب 
بود  یبانیاد ف زنان، ھمچون اوضاع و احوال شاعران ویو توص یباز ھوسو  ینوش باده

ه کنوشان  خواران و باده ه با شرابک یا گونه بودند؛ به یا قبل از ویه در دوران او ک
رد و به ک یبودند، رفت و آمد م یو مجوس یا صابئی ی، نصرانیھودیشتر آنان، یب

 .٢»جسم و لباسش نداشت یزگکیبه پا یچ توجھی، مشھور شده بود و ھینوش باده
، یتابکن ین است چنکدانم چگونه مم ینم«د: یگو یدھد و م ی، ادامه میانور جند

ان دارد به کا چگونه امیسته باشد یخوب و شا یتابکگران،  از نظر محققان و پژوھش
ه ک، ما را عادت داده یاسالم ی شهیه اندکآن اعتماد گردد، حال آن یھا دگاهیاقوال و د
ب، اگر ین ترتیم و بدیقرار دھ یابیھا را مورد توجه و ارز تابک ی سندهیاوضاع نو

او،  یه صداقت و راستکم یردکم و مشاھده یدیو امانت د یرا اھل راست یا سندهینو
ن یر ایم و در غیری(مستدل) او را بپذ یھا دگاهینظران است، د د مردم و صاحبییمورد تأ

از موارد، راست و درست  یا ن است در پارهکه ممکم؛ ھرچند ینکھا را رد  آنصورت، 
 .٣»دیبگو
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 ی، فردیاصفھان«د: یگو یم» یشرم یو ب یتاب ھرزگک«تحت عنوان  یانور جند
ن جنبه از یمشغول شده بود و ا بازی ھوسو  ییجو  شدت در لذت ه بهکار بود ک ادهیز

تاب کتابش نھاده است. چنانچه کدر  یواضحر ی، تأثیو یو رفتار یت اخالقیشخص
را در خود گنجانده است و چون  یشرم یو ب یات مربوط به ھرزگکن نیشتری، بیاألغان

ف یضع یھا سره به جنبهیکدارد،  یسندگان و شاعران را عرضه میاخبار و احوال نو
ل یمسان یند و به اک یرا رھا م یابعاد مھم و اساس پردازد و  یآنان م یرفتار شخص

 یآور به جمع ی، توجه چندانیه اصفھانکته است کن نیانگر این، خود، بیپردازد و ا ینم
 ی، سبب تباھیرد ویکن روین نداشته و ایمھم و موّقر و مت یھا اخبار و گزارش

 یھا به نوشته یاند. بازنگاھ ه به او اعتماده نمودهکشده  یسندگانینو یھا دگاهید

ن در یحس طه یھا ز نوشتهیو ن »تاريخ آداب اللغة العربية«تاب کدان در یز یجرج

ن یا ینابجا ی هکیه اعتماد و تکاست  یافکقت، ین حقیا کدر یبرا »حديث األربعاء«
زمان  یت اخالق عمومیه آن دو، وضعکتاب، باعث شده کن یگر به ا دو پژوھش

ه آن کنند کل قضاوت کن شیخ، بدیآن برھه از تار ی ه بدانند و دربارهیان را فرومایعباس
 یاصفھان یرو ادهیه زکست ین کیبوده است. ش یو ھرزگ یدوران، دوران فساد و تباھ

نده از کآ ییاز آنان، فضا ییجو بیسندگان و عیشاعران و نو یھا ان لغزشیب ی نهیدر زم
از  ینادرست را در اذھان برخ ی شهین اندیو انحراف، فراھم آورده و ا یارکگناه و بزھ

با  یمیمستق ی ، رابطهیو مھتر یو بزرگ یه نبوغ در شعر و شاعرکجاد نموده یا مردم
 .١»دارد یسر کو سب یاشیع

، ارزش یتاب األغانکات یروا یگران، برا ه پژوھشکو خطر است  یبس نگران یجا
ه از کقرار دھند  ییھا ا موضوعیھا و  شهیه و اساس اندیل شوند و آنھا را پایقا یخیتار
ننده و ک نگران یردھایکن رویتر از مھم یکیرند. یگ یبرم یخیتار و رخدادھای لیامس

ه کشانده کن سو یگران را بد از پژوھش یه برخکن است ی، اییگرا ان غربیجر کخطرنا
رند؛ حال یبپذ یاسالم ی جامعه یمنبع و مرجع در بررس یکرا به عنوان  یتاب األغانک
 یھا و ھزل، پرداخته و از پرداختن به جنبه یسرگرم ی تاب، تنھا به جنبهکن یه اکآن

به  یتاب األغانکرش یرو پذ نینموده است. از ا یمعه خودداراو گوناگون ج یواقع
 یاسالم ی ه از جامعهکن نخواھد داشت یجز ا یامدیمصدر و منبع معتبر، پ یکعنوان 
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است  یزیمان چن، ھیده شود و ایشکر یھرزه و فاسد به تصو ییمای، سیقرن دوم ھجر
شمندان و یاز اند یاریگردد؛ البته بس یوضوح مشاھده م ن بهیحس طه یھا ه در نوشتهک

اند.  آنھا پرداخته یان نادرستین و بیحس طه یھا دگاهیصاحبان قلم، به رد د

ه کیت یتاب األغانکبر مطالب  »امية تاريخ بني«تاب کز در یبه نام المنس ن یخاورشناس

ن یچن »سقوطهاالدولة العربية و«تاب کن در یز چنیفلھوزن ن نموده است. چنانچه
ن منظور یبرآمده و بد یداشته است. جبور عبدالنور درصدد دفاع از اصفھان یردیکرو

ھا  اش در شھوت یرو ادهینگار و ز خیتار یکفسق و فجور  ی ا واقعًا الزمهیده است: آیپرس
ھا و  ا به نوشتهیم یاوریشمار ن به نگار خیه او را مورخ و تارکن است یھا، ا و لذت

؛ در ید گفت: آرین آقا بایم؟ در پاسخ اید بنگریو ترد کش ی دهیش با دیھا گفته
 یگرین، امر دین نباشد، ای، چنیر غربکن است و اگر در تفیچن نیما، ا یاسالم ی شهیاند

و پژوھش، وضع نموده  ینقد و بررس یبرا یما، ضوابط و اصول یاسالم ی شهیاست. اند
رو اگر  نیباشد. از ا یم یت ویگر و شخص ان پژوھشیم یا شهیر یوندیبر پ یه مبتنک

آشفته داشته  یتیمنحرفانه و شخص یردیکش، رویخو یت زندگانیگر، در واقع پژوھش
 یت علمیشخص یکن صورت، ما، او را به عنوان ین و اخالق، بدور باشد، در ایو از د

، ھم به یم. ابوالفرج اصفھانینک یش را قبول نمیھا دگاهیم و اقوال و دیریپذ یمعتبر نم
 ین، دارایدارد و عالوه بر ا ین حالتیمخالفانش، چن یھوادارانش و ھم به گواھ یگواھ

ش یھا دگاهیآرا و د یخراب ی نهین، زمیاست و ھم یو اجتماع یدتیو عق یرکانحراف ف
 یھا تابکم کست و حین یمنبع و مرجع علم یک، یتاب األغانکرو  نیشده است. از ا

اران، از آن یکاز ب یردن اوقات فراغت برخکپر  یه براکرا دارد  یا نندهک سرگرم
ا ی یمرجع علم یکرا  یتاب األغانکتوان  ین سبب نمیشده است. بد یاستفاده م

 .١شمار آورد ات بهیخ و ادبیتار ی نهیدر زم یپژوھش
خ اسالم یزشت از تار ییمایس ی در ارائه یر فراوانیتأث، یتاب األغانکه کنیخالصه ا
 گران را ھم از آن برحذر داشت.ید از آن برحذر بود و دیرو با نیداشته و از ا
نقش  ش خ صحابهینادرست از تار ییمایس ی ز در ارائهیتاب نکن یالبالغه؛ ا اما نھج

مناقشه و تأمل دارد؛  یتاب، از لحاظ سند و متن، جاکن یداشته است. البته ا یوافر
ن سند، به آن ود آمده و بدی، پدس ین علیرالمؤمنیم قرن پس از امیه سه و نکچرا
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نسبت  یف رضیالبالغه را به شر نھج یان، گردآوریعیبزرگوار نسبت داده شده است. ش
ژه در یست؛ بویرفته نی، نزد محدثان، پذیه اسناد وکاست  ین، در حالیاند و ا داده

ه ک یات ویرو در مورد آن دسته از روا نیتش، مطابق بدعتش باشد. از ایواه رک یموارد
ات یالبالغه، روا رد؟ چنانچه در نھجکتوان  یم یر نموده، چه قضاوتکآنھا را بدون سند ذ
 ینسبت داده است. البته محدثان، برادرش عل س ین علیرالمؤمنیرا بدون سند، به ام

 .١اند نمودهالبالغه متھم  وردن نھجدآیرا به پد
البالغه را او،  ه نھجکنیدر مورد ا«د: یگو یم یف رضیان در شرح حال شرکخل ابن

البالغه،  ه نھجکا برادرش، اختالف نظر وجود دارد. البته گفته شده ینموده  یآور جمع
 س ین علیرالمؤمنینموده و به ام یه آن را گردآورک یسکست و ین س یسخنان عل

 .٢»د آورده استیه آن را پدکت اس یسکنسبت داده، ھمان 
 یموسو ین بن موسیبن حس یطالب عل یاب یدر شرح حال مرتض / یذھب

تاب نھج البالغه را که کاست  یسکاو، «د: یگو ی) میھجر ۴۳۶سال  ی (درگذشته
نسبت داده  س ینموده و الفاظ موجود در آن را بدون سند، به امام عل یآور جمع

در آن، سخنان  یھم درست؛ ول یاز آن، نادرست است و بخش یا است. البته پاره
ن، آنھا را بر زبان آورده یرالمؤمنید است امیه بعکوجود دارد  یو موضوع یساختگ

ه کرده، گفته شده ک یالبالغه را گردآور نھج یسکه چه کنیباشد. البته در مورد ا
 .٣»بوده است یف رضیبرادرش، شر

ه در واقع، کوجود دارد  یش، مطالبیھا نوشتهدر «د: یگو ین میھمچن یو
د و سودمند یه مفک یاست. لذا از علم ص الله اران رسولیبه اصحاب و  ییناسزاگو

 .٤»میبر یست، به خدا پناه مین
تاب کدآوردن یه به پدکاست  یسکاو، «د: یگو ین در شرح حالش میعالوه بر ا

د، بطور قطع یالبالغه را مطالعه نماتاب نھج که ک یسکالبالغه متھم شده است؛  نھج
نسبت داده  س یر مؤمنان علیدروغ به ام تاب، بهکن یه اک بردخواھد  بدین نکته پی

 بر و عمر کنسبت به ابوب یارکآش ییتاب، اھانت و ناسزاگوکن یشده است. در ا
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س، که ھر کاست  یمطالب متناقض و عبارات نادرست و زشت یوجود دارد و حاو
اند،  شان آمدهیه پس از اک یسانکو  ش ان و صحابهیشیوضاع و احوال قراز ا کیاند

گاھ اساس و  یب ،تابکن یر مطالب اتشیه بکبرد  یم یپ یآسان داشته باشد، به یآ
 .١»ادرست استن

ند، ک یالبالغه، نقل م ه صاحب نھجک ییھا شتر خطبهیب«د: یگو یم /ه یمیت ابن
ه کبرند  یاند و گمان م ساخته و پرداخته یسخنان، ھا نیسخن و مناقشه دارد؛ اما ا یجا

ش است و نه راست یه نه مدح و ستاکش است. حال آنیمدح و ستا ین سخنان، حاویا
و امثال او، فراتر از سخن مخلوق است بدون  ید: سخن علیه بگوکس ک و درست. آن

فراتر از  یلی، خص رمکرا سخنان رسول ایب شده است. زکمرت ید اشتباه بزرگیترد
ه ک یم درستین حال، ھر دو، سخنان مخلوقند. البته مفاھیاست و با ا س یسخنان عل

ز مشاھده یگران نیشود، در سخنان د یافت می س یاز سخنان منسوب به عل یا در پاره
ز سخنان درست و یشود و ن یت میروا س یگردد. آنچه به عنوان سخنان عل یم

گران یگردد، در واقع، برگرفته از سخنان د یقلمداد م س یعل ی بندهیه زک یا ستهیشا

از  یھا، سخنان تابکر یز در سای، اثر جاحظ و ن»التبينيالبيان و«تاب کرو در  نیاست؛ از ا

برشمرده  س یالبالغه، آنھا را جزو سخنان عل نھج ی دآورندهیه پدکنقل شده  یا عده
بود، حتمًا قبل از  س یز علالبالغه، ا موجود در نھج یھا خطبه ی است. اگر ھمه

ارشناس کرو چنانچه  نیشد؛ از ا یر مکالبالغه، وجود داشت و با سند ذ ف نھجیتصن
شتر یالبالغه، پ نھج یھا شتر سخنان و خطبهیه بکابد یات، دریاکات و حیروا

 ینیه و اساس دروغیتاب، پاکن یه اکگردد  ین صورت روشن میشده نبوده، در ا شناخته
ن پرسش مطرح یپرداخت. لذا ا یان سند میتاب، به بک ی دآورندهیدارد و گرنه، پد

 س یرا از عل ھا نی، ایسکات وجود دارد و چه ین روایا یبرا یه چه سندکگردد  یم
ه نسبت به ک یسکساخته است.  یسکه از ھر کمحض  یت نموده است؟ ادعایروا

گاھیت محدثان و راویروا یھا روش ات برخوردار یو از دانش اسناد آثار و روادارد  یان، آ
اساس  یات بیح از روایات صحیز روایین و تمییتوان به تب یه چگونه مکداند  یاست و م

نقل  س یرا از عل یاتین روایه چنک یسانکه کداند  یز میته را نکن نیپرداخت، ا
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 ی نهیمردم در زمن یتر ات ندارند و در واقع، ناتوانیاز روا یچندان ی نند، بھرهک یم
 .١»اساس ھستند یو ب یات ساختگیح از روایات صحیص روایات و تشخیروا

و دروغ  ینند، ساختگک یت میروا س یه از علکشتر آنچه را ین، بیریس ابن
 فر وک یماریه از بک یراست گفته است؛ ھر قلب /ن یریس ابن یراست دانست. به یم

ه آھنگ راه ک یراست منحرف نشده و ھر خرده از راه ک ینفاق سالم مانده و ھر عقل
 یاریبس یت، پخته و آزموده گشته، به ناراستیق رھروان راه ھدایراست نموده و در طر

، آن را بر یه برخک یتابکدھد. ھمان  یم یه در نھج البالغه آمده، گواھک یاز مطالب
گرفته، ھمتا  یه در تمام وجودشان جاکل نادرست خود یو م ینفسان ی اساس خواسته

سرآمدان و مردمان نامدار و  ی وهیاش شک یا یلپندارند؛ و یتاب خدا مکو ھمانند 
 س یر و قابل قبول، به علیدلپذ یقیات را از طرین روایگرفتند و ا یش میتوانمند را در پ

آنھا  ی ات، از گردآورندهین روایان ایراو ی ه سلسلهکن است یت، ایرساندند، اما واقع یم
 .٢»گذرد یھم نم
 ی د دربارهیو ترد کوجود ش ی نهیان و محدثان، در زمینیشیه پک یمطالب ی دهکیچ
 ن قرار است:یاند، از ا ان داشتهیب س یمان علیالبالغه به آقا نسبت دادن نھج یدرست

ه بتوان بر اساس آنھا، آن را کست یبرخوردار ن یالبالغه از اسناد موثق و معتبر نھج
 نسبت داد. س یت و سند، به علیاز لحاظ متن، روا

بودن  یھا و طوالن خطبه ی؛ و فراوانیادند و ھم طوالنیالبالغه، ھم ز نھج یھا خطبه
ن و نگارش، مرسوم نشده بود، یه ھنوز تدوک یآنھا، حفظ و ضبط آنھا را در دوران

 ساخت. ین مکرممیه غکل و بلکمش
ر یغ یدر منابع معتبر به افرادالبالغه،  موجود در نھج یھا از سخنان و خطبه یاریبس
البالغه، آنھا را  نھج ی دآورندهیه پدکاست  ین، در حالینسبت داده شده و ا س یاز عل

 تأمل و درنگ دارد. ین مسأله، جایبرشمرده است. لذا ا س یعل یھا سخنان و خطبه
 س یعل ی بندهیه نه زکن وجود دارد یراشد یخلفا ی درباره یتاب سخنانکن یدر ا

 یھمه احترام و بزرگداشت ه بر خالف آنکقبل از او. بل یخلفا ی ستهیباشد و نه شا یم
ده است. از یر خلفا، به ثبوت رسینسبت به سا س یح، از علیصح یه با سندھاکاست 
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به  س یاق وافر علیانگر حرص و اشتیه بکه را نام برد یشقشق ی توان خطبه یآن جمله م
 است است.یبه ر یشده از و ثابت یرغبت یبر خالف بن، یباشد و ا یومت مکخالفت و ح

ارشناسان کبان و یاز اد یارین است و بسیمسجع و آھنگ یمتن نھج البالغه، متن
 س یلف دوران علکو بدور از ت ی، با ساختار ادبکین سبیه چنکن باورند یات عرب، بر ایادب

 ندارد. یچندان تطابق
 ان دارد.یدوران عباس یشه در ساختار ادبیالبالغه، ر موجود در نھج یادب یھا هیآرا

ه در کاست  یالبالغه، از آن دست موارد موجود در نھج یالمکو  یساختار فلسف
، یونانی یھا تابکآورد برگردان  افته و رهیمسلمانان رواج  درمیان یقرن سوم ھجر

الم، کلسوفان و اھل یات فیشتر، به ادبیباشد و ب یدر آن زمان م یو ھند یفارس
 .١ش نیراشد یات صحابه و خلفایشباھت دارد تا به ادب

 یتاب دورکن یاز ا ،ش از صحابهگفتن سخن  ی نهید در زمیان شد، بایبنا بر آنچه ب
 یدتیل عقیام و مساکد احید، بایتاب استفاده نماکن یبخواھد از ا یسکد و چنانچه یگز
قرار دھد و  یابیتاب و سنت، مورد ارزکل مربوط به اصحاب را بر اساس یز مسایو ن
است، مورد مالحظه  ص الله الله و سنت رسول تابکه موافق کرا  ین سان مطالبیبد

اإلدارية  الوثائق السياسية «تاب ک ی سندهیند. نوکن یر مطالب، توجھیقرار دھد و به سا

در  س یاز حسن بن عل یینامه و گفتگوھا ھا، ، به نقل خطبه»العائدة للعرص األموي
ف و یو به منابع ضع .٢استاساس  یشتر آنھا، بیه بکخالفت پرداخته  ی نهیزم
ه که و اعتماد نموده کیت ییھا ابتکگر یالبالغه و د و نھج یھمچون األغان یرمعتبریغ

 ی خدا و جنبه یاش، رضا یو موضوع یقات علمیبخواھد در تحق یچنانچه پژوھشگر
 ند.کاعتماد و بسنده  ییھا تابکن یتواند صرفًا به چن ید، نمیت نمایرا رعا یطرف یب
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 مبحث دوم
 یو یاجتماع یو زندگان ،س حسن یها یژگین صفات و ویمهم تر

 سحسن یها یژگین صفات و ویاول: مهم تر
ر ینظ یان برجسته و بیشوایو پ یادیق یھا تیاز شخص یکیحق  به س حسن

آراسته بود  یربان یشوایپ یک یھا یژگیبه صفات و و س حسن !یرود. آر یشمار م به
 رد:کل اشاره یتوان به موارد ذ یه از آن جمله مک

تاب و کاز  یو یز؛ علم و دانش واالیو رستاخ أل مش به اللهیمان ژرف و عظیا
وافرش  یاش، زھد و تقوا خاشعانه یگزار ؛ عبادتأل نان و اعتماد به اللهیسنت؛ اطم

ر و یفق درمیانض یو سخاوتش بدون تبع یدست ، گشادهیویومت و امور دنکدر ح
 ینگر ندهی؛ آی؛ تواضع و فروتنی؛ حلم و بردباریکو دور و نزد کوچکثروتمند، بزرگ و 

 یادت و رھبریق ی واال در عرصه یتوانمندز یح حوادث و رخدادھا و نیصح کو در
به انجام  یاستوار در راستا ی از اراده ین برخورداریاقشار مختلف جامعه و ھمچن

 رساندن اھداف واال و ارزشمندش.
 یشوایپ یکو صفات  یادیق یھا یژگیه خداوند متعال، وکاست: بدان سبب  یگفتن

بود، لذا آن بزرگوار توانست با  عت نھادهیبه ود س یرا در وجود حسن بن عل یربان
ه داشت و ک ییباال ییز قدرت اجرایل و نینسبت به مسا یق و اصالحیعم ینگرش

ل مختلف و یمسا یبند تیاولو ی نهیقش در زمیه بر فقه و شناخت دقکین با تیھمچن
 ی ش، برنامهیفرارو یھا انات و موانع و چالشکق شناخت امیآنھا از طر یبند درجه
 یپارچگیکه به وحدت و ک یا د را ارائه دھد و آن را به اجرا درآورد؛ برنامهخو یاصالح

 د.یامت انجام
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 س حسن یعلم و دانش واال
ز تحت نظر یو به دست پدر بزرگوارش و ن ص امبریپ ی در خانه س یحسن بن عل

نش یرا از پدربزرگ و والد یاسالم یھا م و ارزشیافت و مفاھیپدر و مادرش، پرورش 
داشت  س ت توانمند حسنیشخص یدھ لکدر ش ییر بسزایت، تأثین موقعیگرفت. افرا 

 س ین علیالمؤمن ریبند گردد. امیاسالم، پا یھا ه بر دستورات و آموزهکو باعث شد 
ت یم و تربیبه تعل یا ژهیتوجه و س ینمود. عل س ت حسنیبه ترب یا ژهیتوجه و

ان یب ی وهیرو آنان، از پدرشان ش نین داشت؛ از ایفرزندانش، از جمله حسن و حس
 یھا ھا و نشانه ن شاخصیتر ه از مھمکو روش استنباطش را فراگرفتند  یم شرعکح
م؛ حمل مطلق بر یرکبه ظاھر قرآن  یبندیرد: پاکن موارد اشاره یتوان به ا ین روش میا

گاھید و نیمق  یشناخت زبان یاز ناسخ و منسوخ؛ بررس یز حمل مجمل بر مفصل؛ آ
گر؛ پژوھش و پرسش ید ینص ی لهیوس ؛ فھم نص بهیضوع و توجه به زبان عربمو

دن یات؛ خاص گردانیل است؛ دانستن شأن نزول آکه فھم آن، مشک ینصوص ی درباره
از  یھا و آداب و رسومشان؛ برخوردار ر؛ شناخت اوضاع و احوال عربیات عام و فراگکن

 ل.یل مسایه و تحلیواال و قدرت فھم و تجز کدر
آن نسل و از جمله  یپرورش یھا هیھا و پا رساختی، زینبو یقرآن و رھنمودھا

، س ه حسنکات قرآن یرو آن دسته از آ نیرفتند. از ا یشمار م ، بهس یحسن بن عل
 یدھ لکو ش س در علم و دانش حسن ییر بسزاید، تأثیآنھا را از زبان پدرش شن

ه تمام وجودش، کوان حسن و بلن سان قلب و روح و ریت توانمندش داشت. بدیشخص
ق و یبه حقا س د و حسنیانجام یت وید و به رشد شخصیزه گردکیو پا کپا

 ی نهیدر زم یاز استادان و یکیبرد.  یپ یدر جھان ھست یاریبس یھا تیواقع
وفه، که در کبود  یعه، ابوعبدالرحمن سلمیب بن ربیقرآن، عبدالله بن حب یریفراگ

، عبدالله بن مسعود ی، از علیبود. و یز صحابیرفت و پدرش ن یشمار م استاد قرائت به
، علم قرائت را از ش نیت نموده و عاصم، عطاء، حسن و حسیروا س و عثمان بن عفان

ه بود یه در شب؛ او، فقیست آیداد و ب یه در صبح آموزش میست آی، بیاو فراگرفتند. و
ثقه و قابل  ی، راویدرگذشت. ووفه کبن مروان، در  کو در زمان خالفت عبدالمل

 .١ت نموده استی، روایادیث زیاست و احاد یاعتماد
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د: نزد ابوعبدالرحمن یه گوکت شده یاز عطاء بن سائب روا کاز عبدالله بن مبار
 یم: اینمازش) در حال احتضار بود. به او گفت یگاه (و جا م و او، در سجدهیرفت یسلم

ت یث را رواین حدیم ای، برایتر است. گفت: فالن مه بھتر و نرک یرفت یاش به بستر مک

اليزال أحد�م يف صالة ما دام يف مصاله «فرموده است:  ص خدا ه رسولکنموده 
 یه در جاکاز شما، ھمچنان در نماز است تا آن زمان  کیھر «: یعنی .١»ينتظر الصالة

 .»باشد ینمازش، در انتظار نماز م
ا! به او یامرز؛ خدایا! او را بیخدا«ند: یگو یفرشتگان مه کسعد آمده  ت ابنیدر روا
ه در کرم یبم یدوست دارم در حال«گفت:  / یابوعبدالرحمن سلم». رحم نما

 .٢»ستمگاه خود ھ سجده
بود.  ش در آموزش قرآن، ھمان روش صحابه / یابوعبدالرحمن سلم ی وهیش

دادند ـ ھمچون عثمان  یم ه به ما قرآن را آموزشک یسانکت شده: یروا یچنانچه از و
ده  ص خدا ه ھرگاه از رسولکاند  گران ـ به ما گفتهیبن عفان و عبدالله بن مسعود و د

ه در آن وجود کرا  یه علم و عملکشدند تا آن یه رد نمین ده آیگرفتند، از ا یه، فرا میآ
رو  نیاز ام. یاند: ما، قرآن و علم وعمل را با ھم آموخت آموختند. آنھا گفته یداشت، م

 .٣برد یشدند و حفظ آن سوره، زمان م یسوره مشغول م یکبه حفظ  یمدت
بود،  س ن شاگردان عثمان بن عفانیه از مشھورترک / یابوعبدالرحمن سلم

در حفظ و  س یرود. حسن بن عل یشمار م در آموزش قرآن به س یاستاد حسن بن عل
 گرفت.ش یوه را در پین شیم و عمل به آن، ھمیرکفھم قرآن 

و  ی، زندگانی، نظام ھستأل الله ی درباره س ر مؤمنان، حسنیاعتقاد ام
 بھشت و جھنم

ه ک ییه خداکافت ی، درس یت پدر بزرگوارش، علی، از خالل قرآن و تربس حسن
، نظام أل الله ی درباره س دگاه حسنین سان دیست. بدکید او را پرستش نمود، یبا

قت انسان و یدر مورد قضا و قدر و حق زیو بھشت و جھنم و ن ی، زندگانیھست
 بود. ینبو یو رھنمودھا یقرآن یھا طان، برگرفته از آموزهیاش با ش ییارویرو
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ان و یپا یماالت بکو منزه است و به  کھا، پا یاستکھا و  بیاز تمام ع أل پس الله
 یندارد و ھمسر و فرزند یکیگانه است و شریتا و یک أل باشد. الله یموصوف م یمطلق

 برنگرفته است.
 .١ان نموده استیم بیرکد را در قرآن یز توحیت و نیمتعال، مفھوم عبود یخدا
 ه:کبود  یالھ ی ن فرمودهی، برگرفته از ایجھان ھست ی درباره س دگاه حسنیاما د

�ِنَُّ�مۡ  قُۡل +
َ
ِيبِٱ َ�َۡ�ُفُرونَ  أ  ٱَخلََق  �َّ

َ
ۥٓ  َوَ�َۡعلُونَ  َمۡ�ِ ِ� يَوۡ  �َض ۡ� نَدادٗ  َ�ُ

َ
 َ�ٰلِكَ  �ۚ أ

ۡقَ�َٰ�َها ِ�ٓ  ٩َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ َربُّ 
َ
ٓ أ َر �ِيَها وََجَعَل �ِيَها َرَ�ِٰ�َ ِمن فَۡوقَِها َوَ�َٰرَك �ِيَها َوقَدَّ

آ�ِلِ�َ  يَّا�ٖ َسَواٗٓء ّلِلسَّ
َ
ۡرَ�َعةِ �

َ
َمآءِ ٱإَِ�  ۡسَتَوىٰٓ ٱُ�مَّ  ١٠أ َوِ�َ ُدَخاٞن َ�َقاَل لََها  لسَّ

تَۡيَنا َطآ�ِعِ�َ  ئۡتَِياٱَولِۡ�َ�ِض 
َ
� ٓ ۡو َكۡرٗها قَاَ�َا

َ
َ�َقَضٮُٰهنَّ َسۡبَع َسَ�َٰواٖت ِ�  ١١َطوًۡ� أ

ۚ َوَز�َّنَّا  ۡمَرَها
َ
ِ َسَمآٍء أ

ۡوَ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
َمآءَ ٱيَۡوَمۡ�ِ َوأ ۡ�َياٱ لسَّ ُّ�  ٰ �َ ۚ لَِك بَِمَ�ٰبِيَح وَِحۡفٗظا

  .]۱۲-۹[فصلت:  _١٢ۡلَعلِيمِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱَ�ۡقِديُر 
ھا  او ھمگون ید و برایمان نداریده است، این را در دو روز آفریه زمک یسکا به یبگو: آ«

ان یدگار جھانین است) آفریدگار زمیه آفرکنید؟ او (عالوه بر ایدھ یقرار م ییو انبازھا
در آن،  یادیات زکرات و بریقرار داد و خ یاستوار یھا وهکن یباشد. او، در زم یز مین

الزم، مقدر و  ی ن را به اندازهینان) زمک(مختلف و گوناگون سا یید و مواد غذایآفر
ھم، در چھار روز  یھا) رو وهکجاد ین و اینش زمی، ھمه (اعم از آفرھا نیرد. اکمشخص 

ند کخواھان را برآورده  یروز یازمندان و روزیاز نیه نکگونه  ، بداندیان رسیامل به پاک
ه ک یرد، در حالکنش آسمان یدر آن نباشد). سپس قصد آفر یادیم و زکچ ی(و ھ

د و ین فرمود: چه بخواھیدودمانند) بود، به آسمان و زم ییل ابرھاکدود(گونه، و به ش
م. آنگاه آن را به صورت یدار گشتید. گفتند: فرمانبردارانه پدیید آید، پدیه نخواھچ

اش را صادر  ، فرمان الزمهید و در ھر آسمانیآسمان در دو روز به انجام رسان ھفت
مقرر فرمود و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را  یر خاصینمود (و نظام و تدب

م و (آن را ی(از ستارگان درخشان) آراست یبزرگ یھا را با چراغ یکآسمان نزد …د)یآفر
ق و یو سنجش دق یزیر ن، برنامهیم. ایفوظ داشتن) محیاطیاز آفات و استراق سمع ش

گاه استیاستوار خداوند بس  .»ار توانا و بس آ
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آن، ھر  یاالکرسد و  یان میا، ھرچند به طول انجامد، سرانجام به پاین دنیو اما ا
 د:یفرما یمتعال م یز است. چنانچه خدایقت، ناچیچقدر ھم بزرگ باشد، در حق

َما َمَثُل ﴿ �ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱإِ�َّ ٓ  َيا�ُّ نَزۡلَ�ٰهُ  ءٍ َكَما
َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما  ٱَ�َباُت  ۦبِهِ  تَلََط خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

َ
 �ِض ۡ�

 
ۡ
ا يَأ  ٱوَ  �َّاُس ٱ ُ�ُل ِممَّ

َ
ٰٓ  نَۡ�ٰمُ ۡ� ٓ  َح�َّ َخَذتِ  إَِذا

َ
 ٱ أ

َ
�ََّنۡت َوٱ ُرَ�َهازُخۡ  �ُض ۡ� هۡ  زَّ

َ
ٓ َوَظنَّ أ  لَُها

�َُّهمۡ 
َ
ٓ َعلَيۡ  َ�ِٰدُرونَ  � تَٮٰهَ  َها

َ
� ٓ ۡمُرنَا ا

َ
وۡ  َ�ًۡ�  أ

َ
ن اَحِصيدٗ  فََجَعۡلَ�َٰها �َ�َهارٗ  أ

َ
 َ�ۡغنَ  لَّمۡ  َكأ

 بِٱ
َ
ُل  ۡمِس� ۡ� ُرونَ  �ٖ لَِقوۡ  َ�ِٰت �ٱَكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ   .]۲۴ونس: ی[ ﴾٢٤َ�تََفكَّ

ه از کاست  یان رفتن نعمتش) ھمانند آبیا (از لحاظ زوال و فنا و از میت دنیوضع«
خورند،  یھا از آن م وانیھا و ح ه انسانکن یاھان زمیبر اثر آن، گم و یباران یآسمان م

ن، یگردد و اھل زم یبا مین، آراسته و زیه زمکزند تا بدانجا یآم یند و) به ھم میرو ی(م
توانند از ثمرات و محصوالت آن  ین تسلط دارند (و حتمًا میه بر زمکنند ک ین میقی

) یو آراستگ ین سرسبزیر و دار ایو در گ ین شادیا ی مند گردند. در بحبوحه بھره
 یسان با بالھا نیرسد (و بد یا روز فرا میران شدن آن) در شب یبر و یفرمان ما (مبن

آن را نابود  …ل، طوفان و ید، سیسخت، تگرگ شد یل: سرمایگوناگون از قب
روز یانگار ده) ک یا گونه م. (بهیبر یان میاز م ،شه درآوردهیاھانش را از ریم) و گینک یم

ح و یتشر یقوم یش را برایخو یھا هینجا نبوده و ھرگز وجود نداشته) است. ما، آیدر ا

 .»فھمند) یشند (و میاند یه مکم یینما ین مییتب
 گرفت و یات قرآن سرچشمه میز برگرفته از آیبھشت ن ی درباره س دگاه حسنید

 س یرت حسن بن علیه سک یسکرو  نین تصور، تمام وجودش را فرا گرفته بود. از ایا
و  أل آوردن به خداوند یرو ی نهیدر زم یفھم و یقرار دھد، به ژرفا یرا مورد بررس

ات یز از خالل آیمفھوم قضا و قدر را ن س برد. حسن یم یاش پ یز شدت خداترسین
ن مفھوم قضا و قدر، در قلبش، یفرا گرفته بود. بنابرا ص الله رسول یھا قرآن و آموزه

 د:یفرما یمتعال م یه خداکچنان ه بود؛ آنگرفت یجا

﴿ ٓ ُ ٱ َكَتَب  َما إِ�َّ  قُل لَّن يُِصيبََنا ۚ َ�َا ُهَو َموۡ  �َّ ِ ٱ َوَ�َ  لَٮَٰنا ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ  ﴾٥١ُمۡؤِمُنونَ ل
  .]۵۱[التوبة: 

رده کما مقرر  یرسد، مگر آنچه خدا، برا یر و شر) به ما نمی(از خ یزیبگو: ھرگز چ«

 .»ندیل نماکد تنھا بر خداوند، تویاور و سرپرست ماست و مؤمنان، بایباشد؛ او، موال و 
برد  یطان، پیانسان و ش یریقت درگیات قرآن، به حقیاز خالل آ س یحسن بن عل
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ت، ید تا او را به انجام معصیآ یانسان م ین دشمن، از ھر سو به سویه اکافت یدر
 س رو حسن نیزد. از ایاش را برانگ فتهخ یال نفسانیھا و ام د و شھوتیوسوسه نما

 ره گشت.یطان، چیھمواره با استعانت از خداوند متعال، بر ش
مسلمان بر  یشگیل ھمکب شد، ضرورت توکمرت ÷ ه آدمک ییاز خطا س حسن

ن ضرورت یمؤمن و ھمچن یت توبه و استغفار در زندگیش را آموخت و به اھمیخدا
 ش ن با صحابهکل ممکن شید به بھتریه باکافت یبرد و در یپ بر،کز از حسادت و تیپرھ

 د:یفرما یمتعال م ید؛ چنانچه خدایو مخاطبان خود، سخن بگو

حۡ  لَِّ� ٱَوقُل ّلِعَِبادِي َ�ُقولُواْ ﴿
َ
يۡ ٱ إِنَّ  َسُنۚ ِ�َ أ يۡ ٱ إِنَّ  نَُهمۚۡ يََ�ُغ بَيۡ  َ�ٰنَ لشَّ َ�َن  َ�ٰنَ لشَّ

� �َ�ٰنِ لِۡ�ِ  بِيٗنا َعُدّوٗ    .]۵۳[اإلسراء:  ﴾٥٣مُّ
طان، یه شکھاست. چرا ن سخنین و بھتریباتریه زکند یبگو یبه بندگانم بگو: سخن«

ند، و کاف یم یشان، فساد و تباھیا درمیانند) یسخنان زشت و ناخوشا ی لهیوس (به

 .»ار انسان، بوده (و ھست)کطان، دشمن آشیگمان ش یب
داشت و  یم گرامیرکستن با قرآن یز ی لهیوس بهرا  س یمتعال، حسن بن عل یخدا

تاب خدا و رھنمود کست و اصول و فروعش را از ی، با قرآن زس ب حسنین ترتیبد
ه راه درست ک یھمان امامان یعنید؛ یت گردیاز امامان ھدا یکیبرگرفت و  ص امبریپ

ند. یجو یم کشند و مردم، به سخنان و اعمال آنان، تمسک یر میمردم به تصو یرا برا
ن یاھل قرآن قرار داشت و به ھم ی بود و در جرگه یقرآن یتیشخص س ! حسنیآر

ه کت شده یبخش آن بود. چنانچه روا ات روحیز سخنانش، برگرفته از قرآن و آیسبب ن
ان، تالوت یم را تا پایابراھ ی رد و سورهک ی، در روز جمعه، بر فراز منبر سخنرانیبار

ٓقۚ ﴿ ی من، سوره«د: یه گوکت نموده یھشام بنت حارثه روا از ام /نمود. امام مسلم 
، آن را در یه وکفرا گرفتم  ص الله  را تنھا از زبان رسول ]۱[ق:  ﴾١لَۡمِجيدِ ٱ ۡلُقۡرَءانِ ٱوَ 

 .١»ردک یمردم، تالوت م یبرا یھا ھنگام سخنران تمام جمعه
جمعه، در روز  ص الله ه رسولکت نموده یروا س عبکبن  یاز اب /ماجه  ابن

ِيٱتََ�َٰرَك ﴿ ی ستاده بود، سورهیه اک یحال  یھا و بالھا با نعمترا را خواند و ما  ﴾�َّ
 کین سوره، یه اکرد ک یا ابوذر به من اشاره می، پند داد؛ در آن ھنگام ابوالدرداء یالھ
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ه کرد کبه او اشاره  س یام. اب دهیننون آن را نشکه من، تا کنازل شده است؟ چرا
 .١باشت کسا

ات قرآن یاز آ یلیخ  ش،یھا در خطبه ص خدا رسول«د: یگو یم /م یق امام ابن
 .٢»ردک یاستفاده م
الوت نمود، تمنبر  یآن را بر رو س ه حسنک ÷ میابراھ ی تأمل در سوره کیبا اند
 م:یبر یم ین سوره پیات اکن نیتر به مھم

 ی جهیدن نتیز و دیو رستاخ امبرانیو پ أل مان به اللهیاعم از: ا ده:یاثبات اصول عق
 ی نندهیه آفرک یبرحق یخدا یالله و معرف یگانگید و یز اقرار به توحیاعمال و ن

رون راندن مردم یه ھدف از نزول قرآن، بکته کن نیان ایز بین است و نیھا و زم آسمان
 أل ده و عبادت اللهیامبران در اصول عقیپ ی نور است و دعوت ھمه یھا به سو یکیاز تار
 بوده است. یکی، یھا از گمراھ انسان ییو رھا

م دادن آنان پرداخته و آنان را به یافران و بکوھش کن سوره، به نیا د:یوعده و وع
 ی شان، وعدهیکد نموده و به مؤمنان، در برابر اعمال نیتھد کعذاب سخت و دردنا
 .]۳۱-۲۸، و۲،۲۳ات:یبھشت داده است. [آ
اقوام  یامبران به سوین سوره، از فرستادن پیا ۴ ی هیدر آ امبران:یسخن از ارسال پ

امبرشان، یزبان پ ک، با دریان آمده تا ھر قومیمختلف با زبان خودشان، سخن به م
 مند گردند. او بھره یبتوانند از رھنمودھا یآسان به

ان یمتعال، با ب ین سوره، خدایدر ا : ص رمکامبر ایزدودن غم و اندوه از دل پ
 ص امبریداده، غم و اندوه را از دل پ یامبرانشان، رویاقوام گذشته و پان یآنچه م

 .]۱۸-۹ات: یخاطر داده است. [آ یزدوده و به او تسل
با قومش و  ÷ یموس ین را با گفتگویشیامبران پیداستان پ امبران:یان داستان پیب

 .]۸-۵ات:یرد. [آکخدا آغاز  یفرا خواندن آنان به سو
ان یعبه، بک یپس از بنا ÷ میابراھ ین سوره دعاھایدر ا :  میابراھ یدعاھا

ش یجاد گرایه و اکاھل م یبرا یت و روزیبر درخواست امن یمبن ییگردد؛ دعاھا یم
دور ماندن خودش و فرزندانش از  یز دعایخدا و ن ی در دل مردم نسبت به خانه یقلب
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از پروردگارش به خاطر  ÷ میابراھ ین دعاھا، سپاسگزارین در ایھا. ھمچن پرستش بت
ق یاز خداوند متعال، توف ÷ میشود و ابراھ یان میب  به او داده، یریه در پک یفرزندان

خود و پدر و مادر  ید و براینما ینماز درخواست م ی اقامه یخود و فرزندانش را برا
 .]۴۱-۳۵ات:یند. [آک یو مؤمنان، طلب آمرزش مخویش 

-۱۹ات:ی[آ گر در جھان آخرت.یدیکان با یزخدو یگفتگو یھا از صحنه یکیان یب
۲۳[. 

سخن  یز برایمان و نیسخن خوب و ا ین سوره برایمتعال، در ا یخدا :ان مثالیب
ه یتشب یبه درخت خوب مان راید و ایتوح ی لمهکزند و  ی، مثال میزشت و گمراھ

ه کند ک یان میش در فضاست و بیھا ن) استوار و شاخهیآن، (در زم ی شهیه رکند ک یم
ن یه از سطح زمکماند  یم ی، به درخت بدیو گمراھ یزیانگ و فتنه کسخن بد و شر

 .]۲۷-۲۴ات:ینده شده است. [آک
ان انواع ید ظالمان و ستمگران و بیو تھد امتیق کترسنا یھا صحنه یادآوری

 .]۵۰-۴۲شان. [یھا عذاب
ن ی، با ا÷ میابراھ ی و سورهامت یر انداختن عذاب تا روز قیمت به تأخکان حیب

 .١رسد یان میموضوع به پا
ا حسن یآمده و گو ÷ میابراھ ی ه در سورهکاست  ییھا ن موضوعیتر ھا، مھم نیا

ھا پرداخت.  ل و موضوعین مسایجمعه، به ا ین سوره در سخنرانیبا تالوت ا س یبن عل
ھف را تالوت ک ی رفت، سوره یه به بستر مک یھنگام س یحسن بن عل :است یگفتن

 رد.ک یم
انحراف  و یجکه قرآن، از ھرگونه کگردد  ین موضوع آغاز میان ایھف، با بک ی سوره

م دادن یب یدر لفظ و معنا وجود ندارد و برا یضیگونه ضد و نق چیبدور است و در آن ھ
و  ییبایه جمال و زکپردازد  ین موضوع میان ایگاه به ب و مژده دادن آمده است؛ آن

ن یند. اک یبر قدرت الله متعال داللت م یروشن دارد، به ن وجودیه در زمک یبیعجا
داستان اصحاب  یعنیز قرآن، یانگ اعجاب یھا ان سه داستان از داستانیسوره، به ب

پردازد. اما داستان اصحاب  ین میز داستان ذوالقرنیو خضر و ن یھف، داستان موسک
دن وطن، خانواده، رکوه از فدا کباش یواال و نماد یا ]، نمونه۲۶-۹ات:یھف [آک
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قت است؛ یت و حقیاز ھدا یرویدرست و پ ی دهیان و دوستان و اموال در راه عقیکنزد
ز یمانشان، از گرفت قھرآمین و ایداشتن د مصون نگه یمان، برایچنانچه آن جوانان باا

متعال،  یوه پناه بردند. خداکدر  یختند و به غاریشه، گریپ پرست و ستم پادشاه بت
ل روشن یخت تا دلیراند و سپس آنھا را برانگی، میصد و نه سال قمریآنان را به مدت س

متعال، در ادامه،  ید. خدانختن بندگان باشیدر برانگ یبر قدرت الھ یانیو نما
 ص ران مؤمن، دستور داد و آن حضرتیبا فق ینینش و ھم یرا به فروتن ص خدا  رسول

فرا خواندن  یبا ثروتمندان برا ینینش ران مؤمن، به قصد ھمیاز فق یگردان یرا از رو
 ن، منع نمود و فرمود:ید یآنان به سو

ِينَ ٱَ�ۡفَسَك َمَع  ۡصِ�ۡ ٱوَ ﴿   .]۲۸ھف: ک[ال ﴾يَۡدُعوَن َر�َُّهم �َّ
اد یپرستند و به فر یخود را م یه صبحگاھان و شامگاھان، خداکباش  یسانکبا «

 .»خوانند یم
د نموده و عذاب یافران را تھدکان و اظھار حق، یمتعال، پس از ب یدر ادامه، خدا

  نموده و بالفاصله از بھشت یادآوریرده، کآنان، آماده  یه در آخرت، براکرا  کیدردنا
 .]۳۱-۳۰ات:یار آماده ساخته است. [آکویکمؤمنان ن یه براکرده کاد ی ینیبر

علما  یبرا یخوب ی نمونهآمده،  ۷۸-۶۰ات یه در آکو خضر  ÷ یاما داستان موس
ه چه بسا کن است یانگر ایباشد و ب یسب علم مک یو تواضع در اثنا یفروتن ی نهیدر زم

 یچنان علم و دانش از آن یل فرعیار، در مساکویکصالح و ن ی بنده یکان دارد کام
ه داستان سوراخ کاطالع باشد؛ چنان یغمبر، از آن دانش بیپ یکه کبرخوردار باشد 

ن یوار، بر اید یر و بازسازیز داستان تعمیشتن پسربچه و نک یو ماجرا یتشکردن ک
 یبرا یا آمده، پند و آموزه ۹۹-۸۳ات یه در آکن یموضوع داللت دارند. داستان ذوالقرن

ره گشت و ین پادشاه، بر جھان چیه اکداران امور مردم است. چرا مان و زمامکتمام حا
انگر تقوا، ین امر، بیه اکرد کجاد یا ی، سد بزرگیمرانکھمه قدرت و قلمرو ح با وجود آن

وه مطرح کو باش یو مثال واقع  ن سوره، سه نمونهیاوست. در ا یستگیو شا یدادگر
ست؛ یقت، منوط به قدرت و ثروت نیحق ی دھد اظھار حق و غلبه یه نشان مکشده 

ه در کاست  یاش، داستان صاحبان دو باغ ن نمونهیمان است. نخستیه مرتبط با اکبل
فته و مغرور گشته، با یه به مال و ثروتش، فرک یشود تا ثروتمند یان میب ۴۴-۳۲ات یآ

ران مؤمن و یت فقین سان، وضعیسه گردد و بدیبالد، مقا یمانش میه به اک یمؤمن
ه کاست یدن یر شده، مثال زندگانکه ذک یا ن نمونهیان شود. دومیافر، بکثروتمندان 
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ا، زوال و یه سرانجام دنکمردم باشد  یبرا یشده تا ھشدار انیب ۴۶-۴۵ات یدر آ
 کز و وحشتنایانگ ھراس یھا از صحنه ین موضوع، برخیاست. به دنبال ا ینابود

ھا و حشر مردم در  وهکت کتوان به حر یه از آن جمله مکده یشکر یز را به تصویرستاخ
] ۴۹-۴۷ات:یرد. [آک اعمالشان اشاره یھا ر شدن آنان با نامهیگ دان و غافلیم یک
 ÷ آدم یردن براکار او از سجده کس و انیر شده، داستان ابلکه ذک یا ن نمونهیسوم

 یکج ھر یسه گردد و نتای، مقایو تواضع و فروتن أل الله یبر و غرور، با بندگکاست تا ت
ز یت و نیطان، رانده شدن و محرومیغرور ش ی جهیه نتکب ین ترتیان شود؛ بدینما

 یت و خشنودیخدا و تواضع، رضا یآورد بندگ بود و ره یداشتن مردم از شر وبرحذر 
 یھا وهیھا، به ش ه در قرآن، انواع مثالکان شده ین موضوع بیخداوند. در ادامه، ا

 ی نهیامبران در زمیپ ی فهیپند و عبرت مردم باشد و وظ ی هیان شده تا مایگوناگون ب
، یالھ یھا ات و نشانهیردن به آکداشتن از پشت ز برحذر یم دادن و نیبشارت دادن و ب

 رسد: یان میل به پایان سه موضوع ذین سوره، با بی]. ا۵۷-۵۴ات:یان گردد. [آیب
-۱۰۰ات:یرود. [آ یشود و ھدر م یج آن، در آخرت نابود میافران و نتاکاعمال 

۱۰۶[. 
ه ک یبه مؤمنان یشگیدان و ھمیجاو یھا برخوردار شدن از نعمت ی دادن مژده

 .]۱۰۸-۱۰۷ات:یدھند. [آ یسته انجام میشا یارھاک
 ].۱۱۰-۱۰۹ات:ی[آ .١ت استینھا یندارد و ب یعلم خداوند، حد و حدود

را  ص یامبرش محمد مصطفیالمش، پکمال کان یخداوند متعال، پس از ب
 ه:کرساند  یان میه به پاین آیھف را با اک ی دھد و سوره یمخاطب قرار م

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  ّمِۡثلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
ْ  َ�نَ  َ�َمن َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  إَِ�ُٰهُ�مۡ  �  يَرُۡجوا

َحدَۢ  َرّ�ِهِۦٓ  بِعَِباَدةِ  �ُۡ�ِكۡ  َوَ�  اَ�ٰلِحٗ  َ�َمٗ�  َيۡعَمۡل فَلۡ  َرّ�ِهِۦ لَِقآءَ 
َ
 .]۱۱۰ھف: ک[ال ﴾١١٠�أ

ه) به کن است یاز من، ایھمچون شما ھستم (و امت یغمبر!) بگو: من، فقط انسانیپ ی(ا«
 یدار خدایه خواھان دکس کاست و بس. پس ھر  یکیه معبود شما، کشود  یم یمن وح

 .»پس باید عمل نیک انجام دھد و ھیچ چیزی را با خدایش انباز نکندش است، یخو
من، فقط ه بگو: کدھد  یدستور م ص خدا ه به رسولین آیا خداوند متعال، در ایگو

ه من، از کد ینکا گمان ید یه مرا فرشته بپندارکھمچون شما ھستم و بس؛ نه آن یانسان

                                                           
 ).۱۹۹-۱۶/۱۹۷ر (یر المنینگا: التفس -١
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و  ،م، به من داده است و بسیه خداکدارم  یت برخوردارم. من، فقط علمیصفت الوھ
جز الله  یبرحق یچ خدایشود ھ یم یه به من وحکن است یه بر شما دارم، اک یازیامت
د او را یه باکن معبودتان یندارد. بنابرا یکیچ شریتش، ھیالوھ ست و دریگانه نیتا و یک

ه به کس ک رو ھر آن نیگانه است. از اید، فقط و فقط ھمان معبود برحق و ینکپرستش 
 ی لهیوس د بهیباشد، با یران الھک یاورد و خواھان پاداش بیمان بیدار پروردگارش اید

چ یاو خالص گرداند و به ھ یادتش را براد و عبیجو یکیسته، به او نزدیو شا یکاعمال ن
ھمچون  یانیو نما یظاھر که شرکند ک ینم ینورزد؛ فرق کدر عبادت الله، شر عنوان 

ه کنیا اعتقاد به ایمخلوقات  یا نذر برایر خدا باشد یاد خواندن غیھا و به فر پرستش بت
ر دھد ییقدرت خداست، تغه تنھا در توان و کا آنچه را یده برساند و یتواند فا یمخلوق، م

سب نام و کبا ھدف ا یا و یر یاز رو یھمانند انجام عمل ،ده و نھانیپوش کیا شری
فرموده  ص خدا اصغر است. رسول ک، شرییا و خودنمایاست: ر یگفتن .١شھرت

ه (از بابت ک یزین چیشتریب«: یعنی »إن أخوف ما أخاف علي�م الرشك األصغر«است: 

» ست؟یاصغر چ کخدا! شر رسول یا«. گفتند: »اصغر است کشرترسم،  یآن) بر شما م

اذلين كنتم تراؤون  الر�اء؛ يقول اهللا يوم القيامة إذا جزي انلاس بأعماهلم: إذهبوا إىل«فرمود: 
ھنگامی امت، یمتعال، روز ق یا؛ خدایر«: یعنی .٢»هل جتدون عندهم جزاء ايف ادلنيا، فانظرو

 ییآنان خودنما یا برایه در دنکد یبرو یسانکد: نزد یفرما یدھد، م یاعمال بندگانش را م یه جزاک

 .»؟دیابی یم یچ پاداشیا نزد آنان ھیه آکد ید؛ آنگاه بنگرینمود یا مید و ریردک یم
ان شده یرش اعمال بیپذ یبرا یھف، دو شرط اساسک ی سوره ی هین آیدر آخر

 است:
 د:یفرما یمتعال، م یه خداک؛ آنجا ص خدا از رسول یرویپ

 ﴾اَ�ٰلِحٗ  ٗ� َ�مَ  َيۡعَمۡل فَلۡ ﴿
 .»سته انجام دھدیار شاکد یبا«

 د:یفرما یمتعال؛ چنانچه م یخدا یت برایاخالص ن

َحدَۢ  َرّ�ِهِۦٓ  بِعَِباَدةِ  كۡ َوَ� �ُۡ�ِ ﴿
َ
 ﴾�أ

 .»نسازد یکرا در پرستش پروردگارش، شر یسکو «
                                                           

 ).۱۶/۴۳ر (یر المنیالتفس -١
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 یم واالیرد و در مفاھک یبخش را ھر روز تالوت م ات روحین آی، اس یحسن بن عل
 یو یدر وجود و زندگان یر فراوانیات، تأثین آیرو ا نید. از ایشیاند یموجود در آن، م
ل بن یز داشت. اسماعین ص خدا رت رسولیبه س یا ژهیتوجه و س نھاده بود. حسن

را  ص الله رسول ھای و غزوه ھا پدرمان، جنگ«د: یگو یوقاص م یمحمد بن سعد بن اب
 یکی، شرف و نھا نیگفت: ا یشمرد و م یما برم یداد و آنھا را برا یآموزش مبه ما 

 .١»دین نبریاد آن را از بیرو  نیباشد؛ از ا یپدرانتان م ی مانده یبجا
ه کم یآموخت  یگونه م را آن ص الله ما، غزوات رسول«د: یگو یبن حسن م یعل
 ی نهیدر زم س دانش حسن زان علم ویم ی درباره». میآموخت یقرآن را م یھا سوره

، س یر مؤمنان، علیه پدر بزرگوارش، امکاست  یته ضرورکن نیا یادآوری، یسنت نبو
رده است؛ البته کت یث روای، حدص خدا ن، از رسولیراشد یر خلفایش از سایب

وفات نمود و  س ر خلفایپس از سا س یگردد: عل یل برمیاز موارد ذ یکلش، به ھر یدل
ه ک یپژوھان تابع ردند و آن دسته از دانشکت یث روایق او، حدیاز طر، یادیان زیراو
 ین اتفاقاتینده شدند و ھمچنکمختلف، پرا یھا نینمودند، در سرزم یثرت، سؤال مک به

ث، رواج یت احادیروا ، یم شرعکن و ابالغ حییتب یآنھا، برا یه به مقتضاکداد رخ 
را از پدرش آموخت؛  یاز سنت نبو یمیبخش عظ س ن سان حسنیافت و بدی یشتریب

 یدر آن دوران، سن و سال چندان س وفات نمود و حسن ص رمکه رسول اکالبته از آنجا 
اد یه آنھا را کبه خاطر داشت  ص را از آن حضرت یلیث و مسایرو احاد نینداشت، از ا

 .٢ام ن موضوع پرداختهیشتر بدیداد. چنانچه پ ینسبت م ص الله رد و به رسولک یم
نمود؛ چنانچه پسر و  یق میسب علم و دانش، تشوکفرزندانش را به  س حسن
ان کوچک کنیام! شما، ا برادرزاده یپسرم و ا یا«اش را فرا خواند و فرمود:  برادرزاده
دانش  علم و یریرو به فراگ نید شد؛ از ایبزرگان قوم خواھ ید و روزیفه ھستیقوم و طا

ا به خاطر بسپارد، آن ید یت نماینتوانست آن را رواه کس از شما کد و ھر یھمت گمار
 .٣»اش بگذارد را به نگارش درآورد و در خانه

                                                           
 ).۲/۲۴۲ة (یالنھایة والبدا -١
 ).۱/۶تاب، (کن یة، از مؤلف ھمیرة النبوینگا: الس -٢
 یق: سلمی)؛ با سند حسن؛ به تحق۱/۲۹۲الطبقات ( -٣
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فرمود:  س به حسن س یر مؤمنان، علیام یبود. بار یآور ، سخنران زبانس حسن
، شما را یچنانچه ھنگام سخنران«گفت: ». نک یمردم سخنران یز و برایحسن! برخ یا«
 س یرو عل نیاز ا». نم)ک یم را گم میدارد (و دست و پا یبر منم، مرا ھول و ھراس یبب
د، اما یشن یرا م س حسن یه صداکپنھان نمود  س د حسنیخود را از د یا گونه به

 ی، سخنرانیالھ یبرخاست و پس از حمد و ثنا س د. حسنید یاو را نم س حسن
 نمود:ه را تالوت ین آیا س ین آمد. علییگاه از منبر پا و آن .١ردک

ُ َوٱ َ�ۡعٖض�  ِمنۢ  َ�ۡعُضَها ُذّرِ�َّ�﴿   .]۳۴[آل عمران:  ﴾٣٤َسِميٌع َعلِيمٌ  �َّ
 .»گرند و خداوند، شنوا و داناستید ی، از برخیه برخکھستند  یآنان، فرزندان«

و  ی، سخنورس یز از پدرش علیو ن ص خدا رسول یعنیاز پدربزرگش،  س حسن
 ارث برده بود. ان را بهیبالم و قدرت ک ییسخن و رسا ییوایش

ن، چقدر یقیمان و یان ایم«د: یپرس س از پسرش حسن س یر مؤمنان، علیام یبار
گفت: » چگونه؟«فرمود:  س یعل». چھار انگشت«پاسخ داد: » فاصله وجود دارد؟

ن، عبارتست یقیق نموده؛ و یدصده و قلبت، تیت شنی ھا مان، عبارتست از آنچه گوشیا«
رفته است و ی، پذیدیو ترد کچ شیده و قلبت، آن را بدون ھید از آنچه چشمانت،

 .٢»باشد یچشم و گوش با ھم، فقط چھار انگشت م ی فاصله
 .٣»از علم و دانش است یمیردن، نکسؤال  یکن«فرموده است:  س حسن

ور یوت، پوشش چشم و زکس«دند؛ پاسخ داد: یوت پرسکس ی درباره س از حسن
ند، ھم خودش، راحت و آسوده است و ھم دوست و ک یوت مکه سک یسکآبروست؛ و 

 .٤»نشینش ھم
 یزبان عرب یری، به فراگیه وکن است یا ،س علم و دانش حسن یاز نشانه ھا یکی

بر  یدکی، در واقع، تأیآموختن زبان عرب ید آن بزرگوار براکیو تأ .٥ردک یسفارش م
ات یژه قرائت آیقرائت و بو ی نهیدر زم یاصول و قواعد علم یریارگکق و بیضرورت تطب

                                                           
 ف است.ی)؛ سندش، ضع۱/۲۷۶الطبقات ( -١
 .۱۲۷ن، صییأنساب القرشفي  نییالتب -٢
 .۱۲۲، صینور األبصار، از شبلنج -٣
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ن زبان نازل یه خداوند متعال، قرآن را بدکاست  ی، زبانیه زبان عربکقرآن است. چرا
بخش اسالم و  اتیح ین زبان، دستورات و رھنمودھایز با این ص رمکنموده و رسول ا

به زبان … ه ویو علوم پا ینید یھا تابکاز جمله، سنت مطھرش را ابالغ نموده و 
رد و ین زبان را فرا بگید ای، بایپژوھ نیو د نوآوزرو ھر  نیف شده است. از ایتأل، یعرب

، ناقص خواھد بود. یو ینید و دانش دین نخواھد رسیاز د یگرنه به شناخت درست
فصاحت و بالغت و  ی نهیممتاز در زم یور، زبانکازات مذی، عالوه بر امتیزبان عرب

 .١باشد یبرخوردار م یا ژهیو ینیریو ش ییوای، شییبایالم است و از زک ییرسا
از  یکیات عرب داشت، یبر زبان و ادب یاملکتسلط  س یه حسن بن علکاز آنجا 

  چیھ«رفت. چنانچه عمرو بن العالء گفته است:  یشمار م ن افراد عرب بهیسخنورتر
 .٢»ام دهیند س یآورتر از حسن بن عل تر و زبان حیفص یسک

داشت؛ از جمله: فرزندش  یو نمونه ا یکشاگردان نآموزان و  ، دانشس حسن
م، یریبن  ۀری، ھبید بن غفله، عالء بن عبدالرحمن، شعبیب بن نجبه، سویحسن، مس

بن مأمون بن زراره (و گفته شده:  یسیاصبغ بن نباته، جابر بن خالد، ابوالحوراء، ع
، یطحرب عجل، یس ثقفیم قی، ابومرید نخعیر بن سعیعم ییحیالمأموم)، ابو ابن

 .٣یوفکس یل و عمر بن قیان بن لیمحمد بن اسحاق)، سف سار (پدریاسحاق بن 
گاھ س دانش حسن یفراوان و بد  یکن شناخِت  ی نهیدر زم یو یو ظرافت فھم و آ

ه کگردد  یان میعت، آنجا نمایقش نسبت به اھداف و مقاصد شریز شناخت عمیو ن
ش یخو یمسلمانان را بر مصالح شخصز حفاظت جان یامت و ن یپارچگ یکوحدت و 

 سپارد. یم س هیدھد و زمام امور مسلمانان را به معاو یح میترج

 س حسن یگزار عبادت
ت توان و تالش خود را در یه نھاکبود  یافراد ت، از آن دسس یحسن بن عل

ر یاش، با مفھوم فراگ ی، در طول زندگیرند؛ ویگ یار مک به أل الله یعبادت و بندگ
گوھربار  ی افت و از سرچشمهیبخش عبادت، پرورش  اتیر حیست و با شیعبادت ز
 یبزرگوار یت شد؛ ھمان بانوی، تربص محمد یراب گشت و به دست زھراینبوت، س

                                                           
 .یاز ماورد ۳۵۰، صکحة الملوینص -١
 )۴/۱۳۲خ (یالتارفي  املکال -٢
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 ی  جهید و نتیدرخواست نما یرفت تا از او خادم ص غمبر رحمتیه نزد پک
بھتر بود؛  یه به مراتب، از ھر خادم و خدمت گزارکد یگرد یدرخواستش، رھنمود

رفت و  یو ی به درخواست دخترش، به خانه یدگیرس یبرا ص رمکچنانچه رسول ا
الله، الحمد لله، ال إله إال الله و  سبحان«به گفتن  ،ه در بستر بودندکرا دختر و دامادش 

ور زھد یه به زکبزرگ شد  یدر خانه ا س ب حسنین ترتی، رھنمون گشت. بد»برکالله ا
ھا و  ن ارزشیه اک یا ، آراسته بود؛ بگونهییباکیو صبر و ش یخداترسو عبادت، تقوا و 

 یا زد و نمونه ، وجود آن بزرگوار را فرا گرفته و او را زبانیو عباد یپرورش یھا رساختیز
ر یو سا ش  عصرانش، اعم از صحابه رده بود؛ چنانچه ھمک یھر مسلمان یبرا یزدن مثال

 اند. داده یگواھ ،یو یژگین ویان آن دوران، به ایکن
ه خداوند متعال را با شناخت و معرفت، عبادت کبود  یگزار ، عبادتس ! حسنیآر

رده بود. کا پشت یآورده و به دن یخدا رو ین، به سویراست ین و باوریقینمود و با  یم
شد؛ و چون  یاش، دگرگون م گرفت، رنگ چھره یز ھرگاه وضو مین سبب نیبه ھم

خواھد در  یه مک یسک ی سزاوار است رنگ چھره«ند، فرمود: ا شدیعلتش را از او جو
 .١»دیر نماییستد، تغیآستان خداوند صاحب عرش، به عبادت با

و عمر بن  یترساتر از حسن بن عل یسکچ یھ«ه: کن سخن را آورده یسعد، ا ابن
ده یآنھا آفر یا آتش جھنم، تنھا برایه گوکر سراغ ندارم؛ آنان، چنان ترسا بودند یعبدالعز

 .٢»شده است
شود و شناخت و معرفتش، نسبت به  یم یکش نزدیخو یه بنده، به موالکھرچقدر 

مال کشتر به صفات یه بکابد و ھرچقدر ی یش میاسماء و صفات پروردگارش افزا
شتر یبت و عظمت و ترس از خداوند، در او بیبرد، به ھمان نسبت، ھ یم یخداوند، پ

گرداند؛ چنانچه  یمردم، دست به دست م درمیانمتعال، روزگار را  یگردد. خدا یم
 د:یفرما یم

ۡ ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱقُِل ﴿ ۡ ٱ ِ� تُؤۡ  ُمۡلِك ل ٓ  ُمۡلَك ل ۡ ٱ َوتَ�ِعُ  ءُ َمن �ََشا ٓ  ُمۡلَك ل ن �ََشا  َوتُعِزُّ  ءُ ِممَّ
ۖ  َمن َوتُِذلُّ  �ََشآءُ  َمن ۖ ۡ�َ ٱ �ِيَِدكَ  �ََشآُء ُ�ۡ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ [آل عمران:  ﴾٢٦قَِديرٞ  ءٖ إِنََّك َ�َ
۲۶[.  

                                                           
 )۲/۶۹ان (یاألع اتیوف -١
 )۵/۳۹۸( یبرکنگا: الطبقات ال -٢



 ٣٠١ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

 ییومت و داراک، حیه بخواھکس را ک ! تو، ھر آنکالمل کمال یبگو: پروردگارا! ا«
که س را کو ھر  یریگ یرا م ییومت و داراک، حیه بخواھکس کو از ھر  یبخش یم

، ی؛ خوبیگردان یزبون م، خوار و یس را بخواھکو ھر  یدھ ی، قدرت و عزت میبخواھ

 .»ییتوانا یزیگمان تو، بر ھر چ یدر دست توست و ب
ه کند؛ چنانک یھا را دگرگون م ومتکمتعال، ح یه خداکد ین سان واضح گردیبد

از  یا ند. عدهک ینش میگزیرا جا یگریومت دکد و حینما یرا سرنگون م یومتکح
ھم از نزد  یا روند و عده یاو باال م یار بندگانش، به سوکفرشتگان خداوند، با گزارش 

گردد و  یش، نازل میھا ات و نشانهینوبت و به دنبال آ ، بهیشوند؛ و اوامر الھ یاو نازل م
رو ھر آنچه خدا بخواھد، در ھمان  نیشود؛ از ا یاش نافذ م مطابق خواست و اراده

بوده، بدون  یه خواست الھک یلکتش، بدان تعلق گرفته و به ھمان شیه مشک یا لحظه
رد؛ و امر و فرمان و یگ ی، صورت میریم و تأخیا تقدیو  یادتیا زیاست کم و کچ یھ

ه کز در آنچه یا، و نیو در کیخشدر موجودات ن و یھا و زم اش، در آسمان قدرت و اراده
 ی متعال، ھمه یباشد و خدا یاست، نافذ م یر اجزا و ذرات جھان ھستیدر فضا و در سا

او باشد،  ی ه خواست و ارادهک یداد ند و ھر رخک یه بخواھد، اداره مکنھا را ھرگونه یا
 د:یفرما یم أل الله .١دھد یم ی، رویدر جھان ھست

 ٱيَُدبُِّر ﴿
َ
ٓ ٱِمَن  ۡمرَ ۡ� َما  ٱإَِ�  ءِ لسَّ

َ
ۥٓ  َ�نَ  يَۡو�ٖ  ِ�  إَِ�ۡهِ  ُرجُ ُ�مَّ َ�عۡ  �ِض ۡ� لۡ  مِۡقَداُرهُ

َ
 َف �

ا َسَنةٖ  ونَ  ّمِمَّ   .]۵[السجدة:  ﴾٥َ�ُعدُّ
ر خود قرار یر پوشش تدبین را زی) از آسمان گرفته تا زمیخداوند، (تمام جھان ھست«

ه کاست  ییھا آن، ھزار سال از سال ی ه اندازهک یر امور، در روزیداده است؛ سپس تدب

 .»گردد یاو باز م ید، به سویشمار یشما م
، نه در یا چ ذرهیر نظر دارد و ھیرا ز یمتعال، امور جھان ھست ی! خدایآر

وھسارھا، از کھا و  وهک یھا هیر الیاھا و نه در زین، نه در اعماق دریھا و نه در زم آسمان
 د:یفرما یم أل ماند. الله یاو پنھان نم

ٓ َ� َ�عۡ  َغۡيبِ لۡ ٱَمَفاتُِح  وَِعنَدهُۥ﴿ ِ لۡ ٱ ِ�  َما َوَ�ۡعلَمُ  ُهَوۚ  إِ�َّ  لَُمَها � ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ  ُقُط َوَما �َسۡ  ۡحرِ
 ٱ ُظلَُ�ِٰت  ِ�  َحبَّةٖ  َوَ�  َ�ۡعلَُمَها إِ�َّ  َوَرقَةٍ  ِمن

َ
 ِ�  إِ�َّ  يَا�ٍِس  َوَ�  بٖ َوَ� َرطۡ  �ِض ۡ�

                                                           
 .یالھالل یف نبدأ به؟، مجدکیمان أوال یاإل -١



 سحسن مجتبی           ٣٠٢

بِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ   .]۵۹[األنعام:  ﴾٥٩مُّ
گاه ن یسکد آنھا، در دست خداست و یلکب و یغ یھا نهیگنج« ست. و یجز او، از آن آ

گاه میو در کیخداوند، از آنچه در خش افتد، مگر  یفرو نم یچ برگیباشد. و ھ یاست، آ
 کیا خشیچ تر و ین، و ھیزم یھا یکیدر تار یچ دانه ایه از آن، باخبر است و ھکنیا
گاه است و) در لوح محفوظ، ثبت و آه (خداوند، از آن کنیه فرو افتد، مگر اکست ین

 .»باشد یضبط م
ش و یدایء و صفاتش، باعث پو شناخت اسما أل احساس عظمت و جالل الله

 یز، برایه ھمه چکگردد  یم میبزرگ و عظ ین خدایت بنده از ایش خوف و خشیافزا
 .١ند:ک یرنش مکاو 

َ�َٰ�ٰتِ ٱ ِ�  َمن َو� �﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
 ُغُدّوِ لۡ بِٱ َوِظَ�ٰلُُهم اَوَ�ۡرهٗ  ٗ� َطوۡ  �ِض ۡ�

  .]۱۵[الرعد:  ﴾١٥َصاِل۩�ٱوَ 
ن یند. ھمچنک یرنش مکخدا  ین است، خواه ناخواه، برایھا و زم آسمانآنچه در «

 .»افتند یآنھا، بامدادان و شامگاھان در مقابلش به سجده م یھا هیسا
، در محل نمازش یالنب نماز صبح در مسجد یپس از ادا س یحسن بن عل

از بزرگان  یا پرداخت و عده یمتعال م یر خداکد، به ذینشست و تا باال آمدن خورش یم
گفتند.  یسخن م ینیل دیمسا رامونینشستند و پ یز ھمراه او میر نمازگزاران نیو سا

 ص الله ھمسران رسول یعنیخاست و نزد مادران مؤمنان  یبرم س گاه حسن آن
نمود و  یافت میاز مادران مؤمنان در یا هیھد یرد. و گاھک یرفت و به آنان سالم م یم

 .٢گشت یسپس به منزلش باز م
نند، از آن دست افراد سعادتمند و ینش یشان مینماز، سِر جا یه پس از اداک یسانک

فرستند؛ چنانچه امام احمد از  یدرود م ھاه فرشتگان، بر آنکھستند  یخوشبخت

مالئ�ُة تَُص�ِّ يلَعَ ـال«فرموده است:  ص رمکه رسول اکت نموده یروا س رهیابوھر
�ن ، و.٣اللّهم اْغِفْر هل، اللّهم ارمحه :فيه، ما لم �دث صّ�  أَحِدُ�ْم ما دام يف مصالَّه اذلي

صالتهم عليه: اللّهم اْغِفْر هل، اللّهم مالئ�ة وـجلس ينتظر الصالة صلت عليه ال
                                                           

 ۷۶ن، صیشیمرجع پ -١
 )۱۱/۱۹۳ة (یالنھایة والبدا -٢
 ح دانسته است.یث را صحین حدیر، اکخ احمد شای؛ ش۸۱۰۶ی مسند احمد، شماره -٣
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ا تباشد،  یه ھمچنان در محل نمازش مکاز شما  یآن شخص ایفرشتگان بر«: یعنی .١»ارمحه
ا! یامرز؛ بارخدایا! او را بیند) بارخدایگو یم(نند و ک یش باطل نشده، دعا میه وضوکآن زمان 

و نند ک یدعا م، برایش فرشتگانو اگر به انتظار نماز، در جایش بنشیند،  بر او رحم نما

 .»ا! بر او رحم نمایامرز؛ بارخدایا! او را بیبارخدا): ندیگو یمدعایشان برای او این است (که 
ه گفته است: نزد کت نموده یاز عطاء بن سائب روا /ن امام احمد یھمچن

رده و ھمچنان در محل نمازش کرفتم و او، نماز صبح را ادا  یابوعبدالرحمن سلم
ه بھتر ک یرفت یاش به بستر مک یدر حال احتضار بود. به او گفتم: اوی، نشسته بود؛ 

ه فرمود: کدم یشن ص رمکه گفت: از رسول اکدم یشن س یتر است. گفت: از عل و نرم

لّهم صالتهم عليه: المالئ�ُة، وـصّ� الفجَر ثم جلس يف مصّاله صلّت عليه ال  َمن«
صالتهم عليه: اللّهم مالئ�ة وـمن ينتظر الصالة صلّت عليه الاْغِفْر هل، اللّهم ارمحه و

آورد و در محل نمازش  یجا ه نماز صبح را بهک یسک«: یعنی .٢»اْغِفْر هل، اللّهم ارمحه
ا! او را یند) بارخدایگو ینند و مک یش دعا میفرستند (و برا یند، فرشتگان بر او درود مینشب
شد، فرشتگان بر او درود ک یه انتظار نماز را مک یسکا! بر او رحم نما. و یامرز؛ بارخدایب

 .»نماا! بر او رحم یامرز؛ بارخدایا! او را بیند) بارخدایگو ینند و مک یش دعا میفرستند (و برا یم
اش نماز صبح  ه در خانهک یسکا یدند: آیپرس / عبداللهز بن یخ عبدالعزیاز ش یبار
عت نماز کگاه دو ر د، به تالوت قرآن بپردازد و آنیند و سپس تا طلوع خورشکرا ادا 

ه در مسجد نشسته، ک یسکھمچون پاداش  یآورد، از اجر و پاداش یجا اشراق به
 گردد؟ یمند م بھره

وجود  یر فراوان و پاداش بزرگین عمل، خیپاسخ داد: در انجام ا /ز یخ عبدالعزیش
ن پاداش به یه اکن است یانگر این موضوع، بیشده در ا ث واردیدارد؛ اما ظاھر احاد

به خاطر  یسکند. البته اگر ینش یه در مسجد، در محل نمازش مکرد یگ یتعلق م یسک
گاه تا طلوع  آورد و آن یاش به جا نها ترس، نماز صبح را در خای یماریھمچون ب یعذر

عت نماز بگزارد، با کا تالوت قرآن بپردازد و سپس دو ریمتعال  یر خداکد به ذیخورش
ه داشته، از ک یذرعاش انجام داده، باز ھم به خاطر  ن عمل را در خانهیه اک یوجود

شود.  یمند م ن اعمال در مسجد، بھرهیانجام ا ی نهیاجر و پاداش واردشده در زم

                                                           
 ث را حسن دانسته است.یحدن یر، اکخ احمد شای؛ ش۱۲۱۸ی مسند احمد، شماره -١
 ت را حسن دانسته است.ین روایر، اسناد اک)؛ احمد شا۲/۳۰۵مسند احمد ( -٢



 سحسن مجتبی           ٣٠٤

ا یر خدا کنماز صبح، به ذ یاش پس از ادا ه در خانهک ین پاداش، به زنیاست: ا یگفتن
 .١ردیگ یز تعلق میپردازد ن یتالوت قرآن م

دن در یخواب«د: یگو یمتعال، در بامداد، م یر خداکت ذیاھم ی ، درباره/م یق ابن
 یزمان ارزشمندن وقت، یه اکروه است. چراکد، میحد فاصل نماز صبح و طلوع خورش

ز ین یه و خودسازکیرھروان راه تز ین بھره را برد و برایشتریتوان از آن ب یه مکاست 
ام و عبادت گذرانده یباشد؛ چنانچه اگر تمام شب را به ق یبرخوردار م یا ژهیت ویاز اھم

د، یدھند و پس از نماز صبح، تا طلوع خورش ین فرصت را از دست نمیباشند، باز ھم ا
ت و حصول کو بر یروز و ھنگام نزول روز ین وقت، ابتدایپردازند. ا یخدا م رکبه ذ

رو  نیرد؛ از ایگ یل مکمام روز بر اساس آن شته کاست  یباشد و زمان یبھره و قسمت م
به خاطر ارزش  .٢»دین زمان خوابیدر ا یناچار یتوان ھنگام اضطرار و از رو یتنھا م

از  یاریه در بسکاست  أل الله یوس به کر و سلویت وافر آن در سیز اھمین وقت و نیا
ب شده است. یق و ترغیاد خداوند، تشویر و کن وقت با ذیداشتن ا ات، به زنده نگهیروا

صّ� الفجَر يف مجاعٍة ثم قعد   َمن«فرموده است:  ص خدا د: رسولیگو یم س انس
امة تامة تعمرة، ر�عت�، اكنت كأجر حجة و تطلع الشمس؛ ثم ص� حىت يذكر اهللا تعاىل

ند و تا طلوع یه نماز صبح را با جماعت به جا آورد و سپس بنشک یسک«: یعنی .٣»تامة
حج و عمره را  کیامل کعت نماز بگزارد، پاداش کگاه، دو ر ند و آنکر کرا ذ ید، خدایخورش

 تامة ی  سه بار، واژهامل حج و عمره، کد بر پاداش کیتأ یبرا ص رمک. رسول ا»برد یم
 رار نمود.کرا ت

باشد و انسان  یم یکن اعمال نیاز برتر یکیه حج، کاز آنجا «د: یگو یرجب م ابن
در  یا چنان عالقه متعال، آن ین عمل دارد و خدایبه انجام ا یوافر ی مسلمان، عالقه

آه  دنش،یه ھمواره در حسرت دکبزرگ، قرار داده  ی ن خانهیدل مسلمان نسبت به ا
از مردم،  یاریه بسکز از آن جھت یشد، و نک یآن پر م یدھد و دلش به سو یسر م

حج، بپردازند،  که بروند و به انجام مناسکبار) به م یک یتوانند (ھر سال و حت ینم
توانند به اجر و  یه با انجام آن مکبندگانش مشروع نموده  یرا برا یمتعال، اعمال یخدا

                                                           
 )۱۱/۴۰۳باز ( و مقاالت متنوعة، ابن ینگا: مجموعة فتاو -١
 ۲۴۸ن، صکیب مدارج السالیتھذ -٢
 )؛ ترمذی، این حدیث را حسن صحیح دانسته است.۵۸۶سنن ترمذی، شماره ( -٣
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 .١»ابند...یمعادل اجر و پاداش حج دست  یپاداش
در  یا و لحظه ،در صبح یا ! ھر روز، لحظهیبرادر گرام یا«د: یگو یاستاد بنا م

ن لحظات با یدر تمام ا یتوان یه مکتوست  یش رویدر سحرگاه، پ یا شامگاه و لحظه
دست ا و آخرت، یدن یکیر و نیو به خ ینکن عروج یو جھان بر یت به مأل اعلکروح پا

 ییھا عبادت و شب یبرا ییطاعت و روزھا یچند برا یت، موسمیش روی! پی؛ آریابی
، تو را بدان ص غمبر بزرگواریم و پیرکه قرآن کوجود دارد  یکیانجام اعمال ن یبرا

ران و اھل طاعت کن لحظات، از ذایه در اکاند. پس مشتاق آن باش  رھنمون شده
ه وقت، کمت بدان ین فرصت را عنی. ایفراموشان و ی، نه از غافالن و اھل نسیباش

چ یه ھکن کردن و امروز و فردا نمودن را رھا ک؛ و درنگ .٢ر استیھمچون شمش
 .٣»ستیردن نکتر از درنگ  بزرگ یضرر

سمع سامع بحمد اهللا األعظم ال رشيك «گفت:  ید میھنگام طلوع خورش س حسن

كل شئ قدير؛ سمع سامع بحمد اهللا األجمد ال رشيك له،  هو عىلملك وله احلمد وـله، له ال

 .٤»كل شئ قدير هو عىلملك وله احلمد وـله ال

ده، یبه ثبوت رس ص الله ه از رسولک ییار، اوراد و دعاھاکبر اذ س یحسن بن عل
ه ک یسکگفت:  ینمود و م یق مینماز در مساجد تشو یرد و مردم را به اداک یم یبندیپا

دارد:  یم یھا را ارزان یژگین ویاز ا یکیمتعال، به او  یند، خداکبه رفتن به مسجد، عادت 
ه به ک یا سخنی ،دهیطرفه و برگز یا علمی ،ده نسبت به اویپوش یسودمند و مھر یمحبت

 .٥»ندک یم کا، تریا شرم و حیا گناھان را از ترس و ی ،گردد یت رھنمون میھدا یسو
شب را به  ی، ابتدایرد. وک یم یسپر أل ام و عبادت اللهیق ھا را به شب س حسن
خاست و عبادت  یشب، بر م یانیبخش پا س نیپرداخت و برادرش حس یعبادت م

 .٦نمود یم

                                                           
 .یتر عماد علکد ی ، نوشته۸۶صالة الفجر، ص یالحث علفي  ؛ البدر۳۵۱نگا: لطائف المعارف، ص -١
 گذرد. (مترجم) یسرعت م ز بهیُبرد، وقت ن یر، زود میه شمشکھمچنان یعنی -٢
 .۲۴۸ص ،...مان أوالی؛ اإل۱۹۵۱، سال:۴ی ، شمارهینقل از مجلة الدعو ؛ به۱۸الرقائق، ص -٣
 ح.ی، با سند صحیق: سلمی، تحق)۱/۲۹۱الطبقات ( -٤
 .۲۷، صی)؛ الحسن بن عل۳/۵ون األخبار (یع -٥
 .)۱/۴۰۳( یل از عفانی؛ رھبان الل۱۷۱حنبل، ص الزھد از ابن -٦
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ه باعث کاست  ین عواملیتر از مھم یکیمتعال،  یاز شبانه با خداینماز شب و راز و ن
ام شب را تجربه یخدا، ق ی ستهیان و بندگان شایکگردد و ن یمان میت ایو تقو یداریب

ھا دارد.  دل یایدر اح ییر بسزایه عبادت و مناجات شبانه، تأثکاند  افتهینموده و در

، بام شیه قکنیدارد؛ از جمله ا یادید زیام شب، فواید: قیگو یم املدخلالحاج در  ابن
اندازد؛ نماز و  یدرختان را فرو م که باد تند، برگ خشکبرد  ین میگناھان را چنان از ب

ه مؤمن کرا  یانکگرداند و فرشتگان آسمان، م یم ی، قلب را نورانیاز شبانگاھیراز و ن
ان، درخشان ینیزم یپردازد، ھمچون ستارگان تابان برا یگذار در آن به عبادت م شب

گ یام شب با بویات و انوار قکنند و بریب یم ام شب، به مؤمن ین قیخوش و عطرآ
گنجد و قابل  یه در وصف نمکبا خود دارد  یچنان ارمغان گردد و آن یم دار باز زنده شب
 ست.یف نیتوص

رشف «فرموده است:  ص خدا ام شب، شرافت مؤمن است؛ چنانچه رسولیق
شرافت مؤمن، به نماز «: یعنی .١»يد انلاسأعزه استغناؤه عما يف مؤمن صالته بالليل وـال

 .»ه در دست مردم استکاز آنچه  یو یازین یاوست و عزتش، در ب یشبانگاھ
ن ادعا یبر صداقت ا یلید دلیشتر باشد، به ھمان نسبت بایمحبت ب یھر چه ادعا

 یسانکل صداقت یتواند دل یوجود داشته باشد؛ و لحظات و ساعات ارزشمند شب، م
ل ید دلیند، باک می ییس، ادعاکرا ھر ینند. زک یرا م أل محبت الله یه ادعاکباشد 

شان یھا ه شبکچون ما  یسانکن مردمان ھستند و یداران، ارجمندتر زنده شباورد. یب
 ییندارند و از مقام و منزلت واال یاد چندانینند، نام و ک یم یرا در خواب و غفلت سپر

 .٢»شان نگذاشته استیبرا ییغفلتشان، شرافت و آبرو یھا ه شبکستند؛ بلیبرخوردار ن
! یم؛ آریبر یم یام شب پیت قیبه اھم س یرت حسن بن علیس یبا مطالعه و بررس

م و درخت یارکن قلب، بیرا در سرزم یم نھال اخالص و راستیتوان یه مکدر شب است 
در بوستان قلب  یکیر و نید بارور شدن درخت خیم. بدون تردینکرا بارور  یکیر و نیخ

مان و اخالص دارد و ھر چقدر یبه نھال ا یو یدگیزان رسیبا م یمیمستق ی مؤمن، رابطه
ابد و ی یش میمان افزون گردد، به ھمان نسبت ثمراتش، افزایر و ایه مساحت بوستان خک

 د:یفرما یم أل گردد. الله یر میمؤمن سراز یھا، از ھر سو به سو یکیانواع و اقسام ن

                                                           
 .۱۹۰۳ی حة، شمارهی؛ السلسلة الصح۳۷۰۱ی ح الجامع، شمارهیصح -١
 .۱۷۲اإلیمان أوال، ص -٢
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ُ ٱ لَمِ إِن َ�عۡ ﴿ � ِ� قُلُو�ُِ�مۡ  �َّ � يُۡؤتُِ�مۡ  َخۡ�ٗ   .]۷۰[األنفال:  ﴾َخۡ�ٗ
مان و یابد (و از قوت ایمان و اخالص) بی(ھمچون ا یریتان خیھا اگر خداوند، در دل«

 .»ندک ید)، بھتر از آنچه از شما گرفته شده، به شما عطا میصدق در اسالم برخوردار باش
  توجه س یه حسن بن علکاست  یگزار سپاس یھا ن جلوهیتر از مھم یکیام شب، یق

 یھا را به خاطر نعمت أل ر و سپاس خداوندکسان ش نیبه آن داشت تا بد یا ژهیو
گزار،  سپاس ی است و بنده یکاز اعمال ن یکیر، کاست: ش یآورد. گفتن یجا شمارش به یب

اش در برابر  یگردد، بر تواضع و فروتن یان میه چون اثر نعمت بر او نماکاست  یا بنده
 د:یفرما یمتعال، م یشود. خدا یه به او نعمت داده، افزوده مک یسک

َ�ُۥ إَِذا ُ�مَّ  هِ ُمنِيًبا إَِ�ۡ  َر�َُّهۥ َدَ�  ُ�ّٞ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ َمسَّ  �َذا﴿  َ�نَ  َما �َِ�َ  ّمِۡنهُ  َمةٗ نِعۡ  َخوَّ
 ْ ِ  وََجَعَل  َ�ۡبُل  ِمن إَِ�ۡهِ  يَۡدُعٓوا نَداٗدا ِ�َّ

َ
ُِضلَّ  أ  بُِ�ۡفرِكَ  َ�َمتَّعۡ  قُۡل  َسبِيلِهِۦۚ  َعن ّ�ِ

ۡصَ�ٰبِ  ِمنۡ  إِنََّك  قَلِيً� 
َ
ۡن ُهَو َ�ٰنٌِت َءانَآَء  ٨�َّارِ ٱ أ مَّ

َ
ۡلِ ٱأ  َ�َۡذرُ  َوقَآ�ِٗما اَساِجدٗ  �َّ

ِينَ ٱقُۡل َهۡل �َۡسَتوِي  ۦۗ َوَ�رُۡجواْ رَۡ�ََة َرّ�ِهِ  �ِخَرةَ ٱ ِينَ ٱَ�ۡعلَُموَن وَ  �َّ َما  �َّ َ� َ�ۡعلَُموَنۗ إِ�َّ
رُ  ْولُواْ  َ�َتَذكَّ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱأ

َ
    .]۹-۸[الزمر:  ﴾٩ۡ�

و  خواند یاد میگردد، پروردگار خود را به فر یمتوجه انسان م یه گزندک یھنگام«
به  یه از جانب خود، نعمت بزرگک یآورد. سپس ھنگام ینان رو به درگاھش مک یزار

خدا قرار  یبرا یانیکبرد و شر یاد میخواند، از  یاد میشتر به فریه پکاو داد، خدا را 
) ین فردیغمبر! به چنیپ ید. (ایدھد تا (ھم خودش و ھم مردم را با آن) گمراه نما یم

ه) تو، از کمند شو (و با آن، خوش بگذران، اما بدان  فر خود بھرهکاز  کیبگو: اند
از شب، در حال  یه پاسک یسکا) ی، بھتر است کین شخص مشریا (چنی. آیانیدوزخ

شتن را) از (عذاب) آخرت بدور یشود و (خو یبادت مشغول مام به عیسجده و ق
خود را  ی فهیه (وظک یسانکا یبندد؟ بگو: آ ید میدارد و به رحمت پروردگارش، ام یم

 .»دانند، برابرند؟ ین را) نمیه (اک یسانکدانند، با  یدر قبال خدا) م
 یارزان ینعمته خداوند، بر آنان کان آمده یات، از دو نفر، سخن به مین آیدر ا

سر  رد و در تنگنا بهیگ یقرار م یه شخص اول، در آزمون سختکب ین ترتیدارد؛ بد یم
ل آن کز مشیمتعال ن یخواند و خدا یاد می، خدا را به فریبرد؛ لذا با صدق و راست یم

 یگردان ی، روأل خداوند یگزار سازد، اما آن شخص، از سپاس یشخص را برطرف م
ر و کگر، راه شیشخص د یگردد. ول یاش باز م گذشته یند و به گمراھک یم



 سحسن مجتبی           ٣٠٨

گاه  پردازد. آن یام میاز شب به سجده و ق یرد و پاسیگ یش میرا در پ یگزار سپاس
 د:یفرما یمطلب، م ی قرآن در ادامه

ِينَ ٱقُۡل َهۡل �َۡسَتوِي + ِينَ ٱَ�ۡعلَُموَن وَ  �َّ  _َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ
ن را) یه (اک یسانکدانند، با  یخود را در قبال خدا) م ی فهیه (وظک یسانکا یآ«

 .»دانند، برابرند؟ ینم
 ستند.ی: بطور قطع برابر نیعنیاست؛  یارکن جمله، استفھام انیا

 ن سروده است:ی، چنیشاعر

 مـون لرهبـبتـخـمـون الـانتـالق
 

 والـدق األقـون بأصـاطقــالن 
 

 هم بطاعة رهبمـلتـون ليــحيي
 

 ؤالـسرع وـضـتالوة وــبت 
 

 وعيوهنم جتري بفيض دموعهم
 

 طالـار الوابل اهلـهمـل انــمث 
 

 عند جهادهمبان ويف الليل ره
 

 ن أشجع األبطالـدوهم مــلع 
 

 ر السجود لرهبمـم أثــبوجوهه
 

 .١يـمتاللـوره الـا أشعة نــهبو 
 

نند و ک یرنش مکه در برابر پروردگارشان، ک یزگاران و نمازگزارانیپرھ«ترجمه: 
 یشان را به طاعت و بندگیھا رانند و شب ین سخنان را بر زبان میتر راست

ند و از ینما یم یاز به درگاھش سپریو عرض ن یز تالوت قرآن و زاریپروردگارشان و ن
ان یگردد؛ آنان، پارسا یر میسراز کچشمانشان، ھمچون قطرات درشت باران، اش

روند. در  یشمار م ن پھلوانان بهیتر با دشمن، از شجاع ییارویند و ھنگام جھاد و روا شب
خورد و انوار  یپروردگارشان به چشم م یسجده برا یھا شان، آثار و نشانهیمایس

 ».ان استیآنان، نما ی درخشانش در چھره
بر گاه  چید: ھیگو یم س عباس گزارد؛ چنانچه ابن یار حج می، بسس یحسن بن عل

اده حج یپ یه من، با پاکنیام جز ا مان نشدهیام، پش ام از دست داده یچه در جوان آن
ه ک یاده، حج گزارد، در حالیپ یست مرتبه با پایب س یام؛ و حسن بن عل نگزارده

شدند. و سه بار مالش را در راه خدا به دو قسمت  یش افسار میھا برا بکن مریبھتر
رد). کرا در راه خدا انفاق  یخودش نگه داشت و بخش یرا برا یرد؛ (بخشکم یتقس

                                                           
 .)۱/۳۶۵ل (یرھبان الل -١
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 .١داشت یفشش را نگه مکرد و ک یاش را بذل و بخشش م چنانچه موزه
ده بود، یآن را بر خود الزم گردان س ه حسنکاست  ییارھاکاز  یا ، نمونه نیا

ست و یاده بیپ یه با پاکرده باشد؛ چنانکم کعت، به لزوم و وجوب آن حیه شرکآن یب
 یمانیه ندامت و پشکطور  اده است؛ ھمانیلت حج پیانگر فضین، بیرد و اکج حج ادا پن

لت آن یبر فض یلی، دلین عمل در دوران جوانیخاطر از دست دادن ا به س عباس ابن
ه در آن است، ک یو مشقت یاده، با سختیبر حج پ س یحسن بن عل یبندیباشد. پا یم

ن یسته و انجام آنھا به بھتریوافرش به اعمال شااق یو اشت یمانیقوت ا ی دھنده نشان
اده از یپ یبا پا ،گزار ه حجکن است یاده ایباشد. البته منظور از حج پ ین مکل ممکش
اش  اشانهکاده، از خانه و یپ یه با پاکنیه برود، نه اکه به عرفه و سپس از عرفه به مکم

 هب یاپیه رفتن پکم یابی یدر م س یرت حسن بن علیاز س .٢ار حج گرددیرھسپار د
برخوردار  یا ژهیت وین منظور، از اھمین و بستن رخت سفر بدکالحرام تا حد مم مسجد

د؛ ھمانا انجام دادن ی، حج و عمره بگزاریاپیپ«فرموده است:  ص رمکاست. رسول ا
وره، که کطور  برد، ھمان یان میگر، فقر و گناھان را از میدیکحج و عمره به دنبال 

 .٣»برد ین میآھن را از ب یناخالص
اده حج یپ یست و پنج مرتبه، با پای، بیتیبنا به روا س یرو حسن بن عل نیاز ا

فرموده است:  س حسن .٤ار داشتیھا را در اخت بکن مریه بھترک یگزارد، در حال
اده به یپ یه با پاکم یاو را مالقات نما یه در حالکنم ک یمن، از پروردگارم، شرم م«

 .٥»رفته باشماش ن خانه
شتر اوقات، مطابق سنت و روش جد بزرگوارش، یگفت و ب یتر سخن م مک، س حسن

 ت و مشغول عبادت بود.ک، ساص خدا رسول
 
 

                                                           
 )۳/۲۶۰(ر أعالم النبوة یس -١
 ).۱۹/۲۲۱( یخ اإلسالمیالتار -٢
 .۲۴۹مان أوال، صیاإل -٣
 )۱۴/۷۲ر (کعسا خ ابنیتار -٤
 )۱۴/۷۱ر (کعسا خ ابنیتار -٥
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  س یزھد حسن بن عل
ر مؤمنان یبا پدر بزرگوارش ام یم و ھمراھیرکبا قرآن  یستیز از خالل ھم س حسن

امتحان و  یا، سرایه دنکبرد  یته پکن نیا، بدین دنیدن در ایشیز با اندی، و نس یعل
ه کرا  یاتیافت و آی، پرورش یقرآن یھا و رھنمودھا ، بر اساس آموزهیش است؛ ویآزما

 ی ھر روز سوره س د، تمامًا فرا گرفت. حسنیگو یآن، سخن م یا و حقارت و فنایاز دن
 ه:کافتاد  یمه میرکات ین آیرد و نگاھش به اک یھف را تالوت مک

َثَل  ۡب ۡ�ِ ٱوَ ﴿ �ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱلَُهم مَّ ٓ  َيا�ُّ نَزۡلَ�ٰهُ  ءٍ َكَما
َ
ٓ ٱ مِنَ  أ َما َ�َباُت  ۦبِهِ  َتلََط خۡ ٱفَ  ءِ لسَّ

 ٱ
َ
ۡص  �ِض ۡ�

َ
ُ ٱَوَ�َن  لّرَِ�ُٰحۗ ٱ تَۡذُروهُ  اَهِشيمٗ  َبحَ فَأ َّ�  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۡقَتِدًرا ءٖ َ�َ  لَۡماُل ٱ ٤٥مُّ
ۖ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱزِ�َنُة  ۡ�َُنونَ ٱوَ  ۡ�َيا ٰلَِ�ُٰت ٱ ۡلَ�ٰقَِ�ُٰت ٱوَ  �ُّ َخۡ�ٌ ِعنَد َرّ�َِك ثََواٗبا وََخۡ�ٌ  ل�َّ

َمٗ� 
َ
  .]۴۶-۴۵ھف: ک[ال ﴾٤٦أ
ش ینازند و به اوالد و اموال خو یا میدن ییه به داراکآنان ( یغمبر!) برایپ ی(ا«
ه از آسمان فرو کاست  یھمچون آبکه ن کان یا را بیدن یبالند) مثال زندگ یم
نند و) انبوه ک یشوند و رشد م یراب مین، از آن (سیاھان زمیم. سپس گیفرست یم
اھان سرسبز، پژمرده ید و گیپا ینم یریز دیانگ دل ی ن صحنهیا یگردند. (ول یم
سازند. و  ینده مکگردند و بادھا، آنھا را پخش و پرا یو پرپر م کشوند و) سپس خش یم

ند و اما اعمال یایدن ینت زندگیفرزندان، ز و ییتواناست. دارا یزیخداوند، بر ھر چ
شگاه پروردگارت دارد و ین پاداش را در پیج آنھا جاودانه است، بھتریه نتاک یا ستهیشا

 .»د و آرزوستین امیبھتر
است و بر زوال و عدم یز بودن دنیانگر حقارت و ناچی، بیق قرآنیبا و دقین مثال زیا

آن را به  ی بندهیبا و فریھا و ظواھر ز نعمت یند و نابودک یآن داللت م یماندگار
 ید و چندان ماندگاریپا ینم یریا، دیه دنکنیان ایمتعال پس از ب یشد. خداک یر میتصو

نت ی، زییه به پندار مردم، فرزندان و داراکپردازد  یته مکن نیان ایندارد، به ب یو دوام
زود از  یلیا، خیدن ینت زندگیزه کسازد  یته را روشن مکن نیگاه ا ند و آنیایدن یزندگ

ا یه دل به دنکست ین یچ عاقل و خردمندیبنده و سزاوار ھیرو ز نیرود؛ از ا یان میم
 و زودگذر آن ببالد. یفان یھا ببندد و به نعمت

ٰلَِ�ُٰت ٱ ۡلَ�ٰقَِ�ُٰت ٱوَ + د:یفرما یمتعال م یه خداکنیا َخۡ�ٌ ِعنَد َرّ�َِك ثََواٗبا وََخۡ�ٌ  ل�َّ
َمٗ� 

َ
ھمچون نماز، صدقه، جھاد در راه الله،  یا ستهیه اعمال شاکن معناست ی، بد _أ
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ن ثواب و پاداش را به دنبال دارند و سبب یشتریاد خدا، بیر و کز ذیران و نیبه فق کمک
برخوردارند و  یج جاودانه و ماندگاریشوند و از نتا یبنده به خداوند متعال م یکینزد

َمٗ� + گردد. و یسته، به صاحبان آنھا باز میو شا یکثواب و پاداش اعمال ن
َ
، _وََخۡ�ٌ أ

ا یه در دنک یی، در آخرت به تمام آرزوھایکه صاحبان اعمال نکن معناست یبد
 .١ابندی یاند، دست م داشته

ه ک ص رمکجد بزرگوارش، رسول ا یبر اساس رھنمودھا س یحسن بن عل
گاه  ص رمکافت. رسول ایآن بود، پرورش  ی ا و قدر و اندازهین مردم نسبت به دنیتر آ

 .٢»رش�ة ماء ما سىق اكفراً لو اكنت ادلنيا تعدل عندا� جناح بعوضة «فرموده است: 
آب  یا جرعه یافرکچ یداشت، به ھ یارزش م یا بال پشه ی ا نزد خدا به اندازهیاگر دن«: یعنی

ىف  إال مثل ما �عل أحد�م أصبعه ةىف اآلخرما ادلنيا «ن فرموده است: ی. ھمچن»داد ینم
از شما  یکیه کماند  ین میسه با آخرت، تنھا بدیا در مقایدن«: یعنی .٣»فلينظر بم يرجعايلم 

ز فرموده ی. و ن»گردد یه با چه مقدار باز مکگاه بنگرد  ا فرو برد، آنیانگشتانش را در آب در

 .»افر استکا، زندان مؤمن و بھشت یدن«: یعنی .٤»جنة الاكفرمؤمن وـلادلنيا سجن ا«است: 
 س یر مؤمنان، حسن بن علی، در امینبو یو رھنمودھا یقرآن یھا آثار آموزه

زھد و  ی نهیدر زم یاسالم یھا ن نمونهیاز بارزتر یکیرو  نیان گشت و از اینما
 د.یا گردیبه دن یرغبت یب

ان شده یما ب یبرا یجالب یھا ھا و نمونه ا، مثالیبه دن یرغبت یزھد و بی  نهیدر زم
 م:یپرداز یاز آنھا م یبه برخ کنیه اک

 یدتر از حرص و آِز ویشد ی) بسیطلب حرص و آز انسان نسبت به پست و مقام (جاه
انسان، از حرص  ی، برایطلب ان جاهیه ضرر و زکطور  نسبت به مال و ثروت است؛ ھمان

به پست و مقام، حاضر  یابیتدس یه انسان براکباشد. چنان یشتر میب یاندوز و آِز ثروت
نسبت به  یرغبت یب زھد و بین ترتید. بدیند و مال و ثروتش را خرج نماکنه یاست ھز

 به مال و ثروت است. یعالقگ یتر و دشوارتر از ب سخت یلیپست و مقام، خ

                                                           
 .)۱۵/۲۶۱ر (یر المنینگا: التفس -١
 .۴۱۱۰ی ، شمارهیسنن ترمذ -٢
 .۲۸۵۸ ی مسلم، شماره -٣
 .۲۸۵۶ی مسلم، شماره -٤
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 یه انسان، شرف و برترکل است کن شینوع آن، بد یک، بر دو نوع است؛ یطلب جاه
است؛  کخطرنا یلین، خیند و اک یو مال و ثروت جستجو م ییرا در قدرت و فرمانروا

رامت، عزت و شرافت ک، یکیر و نیت انسان از خیسبب محروم ،شتر اوقاتیه در بکچرا
 د:یفرما یمتعال م یگردد. خدا یآخرت م

ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿ ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ِخَرةُ �ٱ �َّ �ُعلُ  يُرِ�ُدونَ  َ�  لِ�َّ  ٱ ِ�  ّوٗ
َ
 َ�ٰقِبَةُ لۡ َوٱ �ۚ َوَ� فََسادٗ  �ِض ۡ�

  .]۸۳[القصص:  ﴾٨٣ُمتَّقِ�َ لِلۡ 
و  ین، خواھان برتریه در زمکم یگردان یم یسانک ی آخرت را تنھا بھره یما، آن سرا«

، یطلب جاه یھا یشان، از آلودگیھا ند (و دلیجو ینم یستند و فساد و تباھیبار نکاست

 .»باشد یزگاران میو پالوده است) و عاقبت، از آِن پرھ ک، پایارکو تبھ ییجو یبرتر
است بوده و به آن یو ر یا خواھان برتریه در دنک یطلب ند افراد جاهکم و اندک یلیخ

اند. چنانچه  و تنھا مانده .١ به خود، واگذار شده ین افرادیه چنکافته باشند؛ بلیدست 

 َسُمَرَة، ْ�نَ  َ�بَْدالرَّمْحَِن  يَا«فرموده است:  س به عبدالرحمن بن سمره ص رمکرسول ا
لِ  ال

َ
إِنََّك  اِإلَماَرَة، �َْسأ

وتِيتََها إِنْ  فَ
ُ
لَةٍ  َ�نْ  أ

َ
َت  َمْسأ

ْ
وتِيتََها َو�ِنْ  إيَِلَْها، ُولِك

ُ
لَةٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  أ

َ
 َمْسأ

ِعنَْت 
ُ
از  را اگر پسین؛ زکعبدالرحمن! امارت را درخواست م یا«: یعنی .٢»َعلَيَْها أ

، یو اگر بدون درخواست، به امارت برس .٣یشو ی، به آن، واگذار میدرخواست، به امارت برس

 .٤»شد یخواھ یاریبر آن، 

 اِإلَماَرةِ، ىلَعَ  َستَْحرُِصونَ  إِنَُّ�مْ «فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س رهیابوھر
ِقيَاَمِة، يَْومَ  نََداَمةً  وََستَُكونُ 

ْ
َفاِطَمةُ  َو�ِئَسِت  الُْمرِْضَعُة، فَِنْعمَ  ال

ْ
 یشما، برا«: یعنی .٥»ال

شما  یمانیامت باعث پشیروز ق ید، ولیورز یاست، حرص و آز میو ر ییدن به فرمانروایرس
ا یدارد)، اما (پس از مردن  یادیاست (و لذات ز یخوب ی ردھندهیاست، شیخواھد شد. ر

                                                           
 ۳۳رجب، ص ما ذئبان جائعان، از ابن -١
 )۶۶۲۲ی ، شمارهیبخار -٢
د و یس، درخواست امارت نماکه: ھر کن قرار است یث از ایحد ید: معنایگو یالله م حجر رحمه ابن -٣

دن به امارت داشته، یرس یه براک یماند و به خاطر حرص یامارت، به او داده شود، با آن تنھا م
 گردد. [مترجم] ینم یاری

 رد. [مترجم]کخواھد  یاریان امارت، یخداوند، تو را در جر یعنی -٤
 ۷۱۴۸ی ، شمارهیبخار -٥
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 .١»دارد ینار شدن از آن،) چه جدا شدن بدکبر
شاند، ک یم ین شخص را به تباھیاست و حرص و آز نسبت به آن، دیمحبت مال و ر

ماند.  ینم یشخص، جز آنچه خدا بخواھد، باق یدار نین و دیاز تد یزیه چکتا آنجا 

رسال يف غنم بأفسد هلا من حرص «فرموده است:  ص رمکرسول ا
ُ
ما ذئباِن جائعاِن أ

ان گوسفندان یه به مکدو گرگ گرسنه «: یعنی .٢»الرشف دلينهمال وـال مرء ىلعـال
ن یاست، دیمال و ر ه حرِص کنند ک یجاد نمیگوسفندان ا یبرا یقدر فساد و خراب زنند، آن یم

 .»شاندک یم یشخص را به فساد و تباھ
از  یرویا، پیمحبت دن ی شهیا دارد و ریشه در محبت دنیاست، ریمحبت مال و ر

 .٣است ینفسان یھا خواسته
، ینفسان یھا از ھواھا و خواسته یرویپ یامدھایاز پ یکید: یگو یمنبه موھب بن 

است را نام برد. یتوان محبت مال و ر یه از آن جمله، مکاست یوافر به دن ی عالقه
نسبت به محارم  ییپروا ی، سبب بییجو یو برتر یطلب ز جاهیمحبت مال و ثروت و ن

 متعال فرموده است: یرو خدا نیا. از ٤گردد یحالل پنداشتن آنھا م یو حت یالھ

ا َمن َطَ�ٰ ﴿ مَّ
َ
ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱَوَءاثََر  ٣٧فَأ َوىٰ ٱِ�َ  ۡ�َِحيمَ ٱفَإِنَّ  ٣٨�ُّ

ۡ
ا َمۡن  ٣٩لَۡمأ مَّ

َ
َوأ

َوىٰ ٱِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱفَإِنَّ  ٤٠لَۡهَوىٰ ٱَعِن  �َّۡفَس ٱَوَ�َ�  ۦَخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ 
ۡ
 ﴾٤١لَۡمأ

 .]۴۱-۳۷[النازعات: 
ح دھد، یا را (بر آخرت) ترجیدن ید و زندگینما یشکان و سریه طغک یسکاما آن «

ه از جاه و مقام پروردگار خود بترسد و کس ک گاه اوست؛ و اما آنیبطور قطع دوزخ، جا

 .»گاه (او) استیو ھوس باز بدارد، قطعًا بھشت، جا ینفس را از ھو
بر و که تکروست  نیدارد؛ از انوعان خود را دوست  طره بر ھمیو س ینفس، برتر

 یا جاودانه یدن به برتریرس ید. اما انسان عاقل و خردمند، برایآ یوجود م حسادت به
زودگذر  یبه او را به دنبال دارد و از برتر یکیو نزد أل ت االلهیه رضاکد ینما یتالش م

                                                           
ز باشد. یتبعات آن ن یگو د پاسخیگردد، با یآن، جدا م یھا ه انسان، از لذتکگذشته از آن یعنی -١

 [مترجم]
 ح است.یث، حسن صحین حدی). ا۳۲۱۸ی حبان، شماره ح ابنیب صحیتقرفي  اإلحسان -٢
 .۷۱رجب، ص جائعان، از ابنث ما ذئبان ینگا: شرح حد -٣
 ن.یشیمرجع پ -٤
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از  یو انحطاط و دور یگردد و بنده را به پست یم أل ه سبب خشم اللهک یریو فناپذ
باشد و  ی، ناپسند مین علو و برتریه اکگرداند؛ چرا یم یدھد، رو یسوق م أل خداوند
مؤمن و  ی جاودانه ین است. بطور قطع برتریدر زم یشک بر و گردنکقت، تیدر حق

 د:یفرما یمتعال م یده است؛ چنانچه خدایاق به آن، پسندیعالقه و اشت

ۡ ٱ فَۡلَيتََنافَِس  َ�ٰلَِك  َوِ� ﴿   .]۲۶ن: ی[المطفف ﴾ُمَتَ�ٰفُِسونَ ل
دان بھشت) بر یجاو یھا ن (نعمتیبه دست آوردن ا ید برایدھندگان، با مسابقه«

 .»رندیبگ یشیگر پیدیک
ا با تو یبه دست آوردن دن یه براک یدیرا د یھرگاه شخص«فرموده است:  س حسن
ب بن ورد یوھ». به دست آوردن آخرت، با او مسابقه بده یدھد، تو برا یمسابقه م

 یعنی. ١»ردیدر راه خدا بر تو سبقت نگ یسکوش تا کب یتوان یه مکتا آنجا «د: یگو یم
 وشا باش.کش از ھمه یر بین مسیدر ا

در منازل آن از  یآخرت و طلب برتر یدن به درجات واالیرس یمسابقه دادن برا
ن راستا به ید در ای، مشروع است و انسان نبایکو تالش در انجام اعمال ن یق سعیطر

ا یدن یر و گذرایفناپذ ید نسبت به برتریند. اما باکتر از آنچه در توان اوست، قناعت  مک
عالقه بود و نسبت به آن  یگردد، ب یانسان م یو ذلت و زبون یمانیه سبب حسرت، پشک

 .٢ردک یگردان ید و از آن، رویزھد ورز
آموخت  س یرت حسن بن علین دانش و فقه ارزشمند و بزرگ را از سیتوان ا یم

ختن یاز ر یریز به منظور جلوگیخدا و ن یسب رضاکخاطر  را به ییه قدرت و فرمانرواک
مال قدرت و توان قرار داشت. خود که در ک یھم در حال رد؛ آنکخون مسلمانان، رھا 

ه من، کس ک؛ آنان، با ھر ، در اختیار من بودند عرب انسر«آن بزرگوار فرموده است: 
نمودند،  یدم، جنگ میجنگ یه من مکس کردند و با ھر ک یردم، سازش مک یسازش م

 .٣»ردمکخدا رھا  یخاطر رضا من، آن را به یول
ا یامت ھفتاد یه روز قکدم ین ترسیاما من، از ا«ه فرمود: کآمده  یگریت دیدر روا

است  یشان خون، جاریھا ه از رگکند یایب یشتر، در حالیا بیتر و  مکا یھشتادھزار نفر 

                                                           
 .۷۲ن،صیشیمرجع پ -١
 .۷۳ن، صیشیمرجع پ -٢
 .)۱۱/۲۰۶(ة یالنھایة والبدا -٣
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خته یچه، ر یه خونش، براکن باشد یبه ا یدگیاز آنان، از خداوند خواستار رس یکو ھر 
 .١»شده است؟

نسبت  س ردند، اما حسنکعت یب س ، نودھزار نفر با حسنس یپس از شھادت عل
چ یھ«رد و فرمود: کواگذار  س هیفت را به معاورو خال نیا  عالقه بود؛ از یبه امارت، ب

 .٢»زدیر ین نمیبه دست من، به زم یخون

 انفاق ی نهیدر زم س حسن یدست سخاوت و گشاده
اند، سخاوت و  ه افراد بزرگوار، بدان آراستهک یو صفات یقرآن یھا یژگیاز و یکی
به تمام معنا، به آن آراسته بود. قرآن  س ه حسنکو انفاق در راه خداست  یبخشندگ

 ی ن سورهیه در آغاز دومکل ستوده است؛ چنانکن شیم، سخاوتمندان را به بھتریرک
 د:یفرما یقرآن م

﴿ ٓ ِينَ ٱ ٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِ�َ  لِۡكَ�ُٰب ٱَ�ٰلَِك  ١مٓ ال َّ�  ِ  ۡلَغۡيبِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب
لَٰوةَ ٱَوُ�قِيُموَن  ا َرزَقَۡ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  لصَّ ِينَ ٱوَ  ٣َوِممَّ نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ  �َّ

ُ
ٓ أ يُۡؤِمنُوَن بَِما

 ِ نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك َو�
ُ
ِ ٱأ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٤ُهۡم يُوقُِنونَ  �ِخَرة

ُ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ ٰ ُهٗدى ّمِن رَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َ

ُ
أ

     ]۵-۱[البقرة:  ﴾٥لُۡمۡفلُِحونَ ٱُهُم 
 یست و راھنمایدر آن ن یا و شبھه کچ شیه ھکاست  یتابکن، یم. ایالف، الم، م«

ب (و جھان نھان ھمچون فرشتگان، یه به غک یسانکباشد؛ آن  یزگاران میپرھ
مان دارند و یدانش انسان است) ا ی رهیه فراتر از داک …ز، بھشت و دوزخ ویرستاخ

ه به ک یسانکبخشند. آن  یم م،یا شان ساختهیا ی دارند و از آنچه بھره یرا بر پا م نماز
ن ین دارند. چنیقیآورند و به آخرت،  یمان میش از تو نازل شده، ایآنچه بر تو و پ

 .»پروردگارشان ھستند و آنان، رستگارند یاز سو یتیبر ھدا یسانک
ج پرورش یز نتایو ن ینبو یو رھنمودھا یقرآن یھا ارزش یھا ! آثار و نشانهیآر

ان گشت و ینما س ت حسنی، در شخصس یر مؤمنان علیدر دامان ام یافتن عملی
دار  شهیانگر ریه بکادگار گذاشت یما به  یرا برا یبارز و روشن یھا سان نشانه نیبد

ت آن بزرگوار است. چنانچه در رتبه و یدر شخص یبودن انفاق و سخاوت و بخشندگ

                                                           
 )۱۴/۱۰۴خ دمشق (یتار -١
 )۱۴/۱۹۸ن (یشیمرجع پ -٢



 سحسن مجتبی           ٣١٦

  نباشد، حالن یقرار گرفت و چرا چن یسخاوت و بخشندگ ی نهیدر زم ییگاه واالیجا
پرورش  ص مان رسول خداین فرد بشر، آقاین و سخاوتمندتریتر بزرگ ی ه در خانهکآن
، یاز فقر و ندار یو ترس یچ نگرانیه بدون ھک یمیرکغمبر باسخاوت و یافت؛ ھمان پی

مانه را از جد یرک ین خلق و خویا س ھر حال حسن رد. بهک یبذل و بخشش م
 مردِ  ، در آن بزرگکیودک، از ھمان دوران یو بخشندگارث برد و سخاوت  بزرگوارش به

 ی ز اسوهیو ن یزد ھمگان در سخاوت و بخشندگ گرفت و او را زبان یرم، جاکجود و 
 .١بزرگان جود و بخشش نمود

نفر، صدھزار  یکبه  س ید: چه بسا حسن بن علیگو یم /ن یریمحمد بن س
 .٢داد یزه میدرھم جا

نارش بود، که در ک یاز شخص س یحسن بن عل یبار د:یگو یز مید بن عبدالعزیسع
 س ھزار درھم بگرداند. حسن متعال، او را صاحب ده یرد خداک یه دعا مکد یشن

بار  یکاند:  . گفته٣آن شخص فرستاد یھزار درھم برا اش رفت و ده برخاست و به خانه
گرفت  یم ینان هکاز ت یا نه، لقمهیمد یھا از باغ یکینار که در کد یرا د یغالم س حسن

به آن غالم فرمود:  س ه آنجا بود. حسنکداد  یم یرا ھم به سگ یا خورد و لقمه یو م
ن نان بخورم و یه خودم از اکنم ک یمن، از خدا شرم م«گفت: » ؟ینک ین میچرا چن«

گاه نزد صاحب  آن». جا باش تا باز گردم نیھم«فرمود:  س حسن» چ ندھم!ین سگ ھیبه ا
ه بازگشت، کنمود و پس از آن یداریه او در آن بود، خرکرا  یز باغیغالم و ن غالم رفت و آن
خاطر ھمان  م! باغ را بهیآقا یا«د. آن غالم گفت: یرد و باغ را به او بخشکآن غالم را آزاد 

 .٤»دیدیخاطر او به من بخش ه شما، آن را بهکنم ک یبذل و بخشش م یسک
م و نزد ینه شدیم؛ وارد مدیرھسپار حج شد ار خود،ید: از دیگو یم یابوھارون عبد

م؛ یم، او را باخبر ساختیه داشتک یتیم و از مقصدمان و وضعیرفت س یحسن بن عل
رو  نیاز ما چھارصد درھم فرستاد. از ا یکھر  یم، برایه از نزدش رفتک یھنگام
ام را به من باز  یکین«م. فرمود: یستیدست ن ه ما، تنگکم یم و به او گفتیبازگشت

                                                           
 ۸۴فة، صیة الشریالدوحة النبو -١
 )۶/۲۳۴مال (کب الینگا: تھذ -٢
 )۳/۲۶۰ر أعالم النبالء (یس -٣
 )۱۱/۱۹۶ة (یالنھایة والبدا -٤



 ٣١٧ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

بود، اما من،  کشما اند ین مقدار، براید، ایداشت ین میر از ایغ یتید؛ اگر وضعینگردان
ه) خداوند کدھم  یه به شما خبر مکنینم (و آن، اک یم یکین، به شما نیش از ایب

 .١»ندک یش مباھات میمتعال، در روز عرفه، در برابر فرشتگانش، به بندگان خو
 یل مالکان، مشیداند آن حاج یه ھرچند مکاست  س یبن علن، حسن ی! ایآر

 س ازمند بودند، حسنین اگر نیدھد؛ بنابرا یپول م یندارند، باز ھم به آنان مقدار
ه کگزاران، به او گفتند  ه حجک ین زمانیرد. ھمچنک یبه آنان م یشتریب کمک

 یبر سخاوت و بخشتدگ یلین، دلیستند، آن مال را از آنان پس نگرفت و ایدست ن تنگ
 یرو برا نید؛ از ایز بنماین یبھتر یکیه در حق آنان نکاد نبرد یاوست. چنانچه از  یذات

ه خداوند متعال، به سبب آن در برابر کنمود  یادآوریلت روز عرفه را یآنان فض
 د.ینما یش مباھات میفرشتگانش، به بندگان خو

 س یدر مورد حسن بن عل س عباس ابند: یگو یر میدالله بن عمیعبدالله بن عب
 یرا برا یرد؛ (بخشکم یسه بار مالش را در راه خدا به دو قسمت تقس«فرموده است: 

اش را بذل و  رد). چنانچه موزهکرا در راه خدا انفاق  یخودش نگه داشت و بخش
 .٢داشت یفشش را نگه مکرد و ک یبخشش م

 س یه حسن بن علکاست  یندگسخاوت و بخش ی نهیممتاز در زم یا ن، نمونهیا
رد. آن بزرگوار در کاز آن را در راه خدا انفاق  یمیسه بار، اموالش را دو بخش نمود و ن

از واجبات  یکی یا در حال ادایه گوک چنان ق بود؛ آنیار دقیش بسینفس خو ی محاسبه
ه کداشت؛ حال آن یفشش را نگه مکرد و ک یاش را بذل و بخشش م بود. چنانچه موزه

 یبرجسته برا یا اسوه س سان حسن نیفش، با ھم، قابل استفاده ھستند. بدکموزه و 
، از یو ٣د.یگران گردیردن به دک یکیو ن ،ریاعمال خ ی نهیمسلمانان در زم

 ن افراد قرار داشت.یتر و در شمار بخشنده ٤ش بودین افراد دوران خویسخاوتمندتر

                                                           
 .)۳/۲۶۱ر أعالم النبالء (یس -١
 .)۳/۲۶۰ر أعالم النبوة (یس -٢
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 س فرستاد. حسن س حسن یدرھم براصدھزار یک س انیسف یه بن ابیمعاو یبار
ھزار درھم  از آنان، ده یکم نمود و به ھرینانش تقسینش ھم درمیانن مقدار پول را یا

 .١دیرس
اش  ین لحظات زندگیه در واپسکرفت و او  س دینزد اسامه بن ز س بار حسن یک

و را ، تیزیعمو! چه چ یا«به او گفت:  س رد. حسنک یقرار داشت، اظھار غم و اندوه م
دارم و  یھزار درھم، بدھ خدا! شصت فرزند رسول یا«پاسخ داد: » ن نموده است؟یغمگ

». ردکمن، آن را از طرف تو پرداخت خواھم «فرمود: ». ام را بپردازم یتوانم بدھ ینم
خداوند متعال، بھتر  یراست ند؛ بهکالت تو را حل کخداوند، مش«گفت:  س اسامه

 .٢»واگذار نماید یسکچه رسالتش را به ه کداند  یم
ه کنین ادعا، ایل ایدادند؛ دل یم یگواھ س حسن یھمگان، بر سخاوت و بخشندگ

 یینمود. مردم، او راھنما کمکنه آمد و از مردم درخواست ین به مدینش هیباد یک یبار
 س ا عبدالله بن جعفری س طالب یبن اب یمنظور نزد حسن بن عل نیا یه براکردند ک
داشت  یز، او را گرامید نید و سعیرا د س د بن عاصی، سعیبرود. ود بن عاص یا سعی

 .٣اش را برآورده نمود و خواسته
 یسک«فرمود: » را دارد؟ ین زندگیبھتر یسکچه «دند: یپرس س یاز حسن بن عل

پاسخ داد: » ست؟کین مردم، یبدتر«گفتند: ». دینما یکاش شر یه مردم را در زندگانک
 .٤»ندک ینم یکاش، شر یزندگس را در ک چیه ھک یفرد«

ه درخواست کم ینیب یگاه تو را نم چیچرا ما، ھ«دند: یپرس س یاز حسن بن عل
متعال، مرا  یخدا«فرمود: » ؟!یه خود در فقر و تنگنا باشک، ھرچند ینکرا رد  ییگدا

ه کام  ردهکز عادت ید و من نیر نمایش را بر من سرازیھا ه نعمتکعادت داده 
ه اگر عادتم را کترسم  ین میم؛ لذا از ایرا به مردم بذل و بخشش نما یالھ یھا نعمت
 .٥»متعال، عادتش را از من باز بدارد ینم، خداکقطع 

                                                           
 .۳۲، صیالحسن بن عل -١
 ۵۷، صیالمحاسن و المساو -٢
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و افراد  کوچکر و ثروتمند، بزرگ و یان فقیدر بذل و بخشش، م س یحسن بن عل
آرامش ه با با بذل و بخشش، ک یرا نفسیگذاشت. ز ینم یگانه فرقیا بیو دور  یکنزد

ند، آرامش را یب یالله م یسب رضاکخاطر  گران بهیردن دکابد و لذتش را در شاد ی یم
 آورد. ی، به دست میا هین رویش گرفتن چنیبا در پ
 اش سروده است: ه دربارهکت بزرگوار بوده ین شخصیم، ھمیا منظور حافظ ابراھیگو

 خـالل كريـمةـإين لتطربني ال
 

 تالقطرب الغريب بأوبة و 
 

 مروءة والنديـهيزين ذكر الو
 

 اقـمشتــبني الشمـائل هزة ال 
 

 فـإذا رزقت خليـقة حممـودة
 

 م األرزاقـاصطفاك مقس فقد 
 

 ذااس هذا حظـه مـال وـفالن
 

 ذاك مكارم األخالقم وـعل 
 

ه کند ک یچنان شادمان م سخاوت و بخشش، مرا آنی  دهیپسند یھا خصلت: «یعنی
 یادآوریشود.  می زانش شادمانیدن عزیاز سفر غربت و د مسافر ھنگام بازگشت

آورد.  یھا، مرا ھمچون انسان مشتاق به وجد م ر خصلتیان سایو سخاوت از م یمردانگ
ھا،  یروز ی نندهک میه تقسک ید بدانیشده، با  ، دادهیا دهیپسند یاگر به تو خلق و خو

ھم علم و  یب برخیاز مردم، مال و ثروت است و نص یب برخیده است. نصیتو را برگز
 ».گردد یبشان میده، نصیپسند یھا یز خلق و خویھا ن از آن یدانش و بعض

راد نمود، فرمود: یمردم ا یه براک یا یبه دنبال سخنران س طالب یبن اب یعل یبار
خواھد آن را  یرده و مک یآور مال جمع ی، مقداریشما، حسن بن عل ی برادرزاده«

فرمود:  س جمع شدند. حسن س رامون حسنیمردم، پ». دیم نمایشما تقس درمیان
از مردم برخاستند.  یمیگاه ن آن». ام نموده یآور فقرا جمع ین مال را برایمن، ا«

 .١س بودیرد، اشعث بن قکافت یدر یزیه از آن مال، چک یسکن ینخست
آوردن نفس به  یه سرآغاز روکم یبر یم یته پکن نیبد س یرت حسن بن علیاز س

ردن آن از ک کو پا ینیزم یھا اش از جاذبه ییالله متعال و رھا یت و خشنودیرضا
 یدر راه خدا بستگ یشگیوسته و ھمیپ ، به انفاق و بذل و بخشِش ینظر بخل و تنگ

 یعالقگ یب زھد و بین ترتیاز عادات مسلمان گردد و بد یکی، یژگین ویه اکدارد تا آن
د، یرون نمایھا ب ند و محبت مال و ثروت را از دلکجاد یبه مال را در وجود انسان ا
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ش مال و ثروتش، شادمان گردد و نه از یه مسلمان ثروتمند، نه از افزاک یا گونه به
 د:یفرما یمتعال م ین شود؛ چنانچه خدایاھش و نقصان آن، ناراحت و غمگک

ْ  َ� ّلَِكيۡ ﴿ َسۡوا
ۡ
ٰ  تَأ ْ  َوَ�  فَاتَُ�مۡ  َما َ�َ ٓ  َ�ۡفرَُحوا ُ َوٱ َءاتَٮُٰ�ۡمۗ  بَِما  َتالٖ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�ۡ  �َّ

  .]۲۳د: ی[الحد ﴾٢٣فَُخورٍ 
ه از دستتان رفته است و نه بر کد یخوربغم  یزیخاطر از دست دادن چ نه به شما، تا«

 دوست را یفخرفروش برکمت چیھ خداوند، ود. یه خدا به شما داده، شادمان شوکآنچه 

 .»ندارد
د ین فواینفس دارد؛ ھمچن ی هکیدر تز ییه صدقه دادن، اثر بسزاکداست یناگفته پ

 م:ینک یاز آنان اشاره م یه به برخکدر صدقه دادن، نھفته است  یاریبس یو اخرو یویدن
 و رشد مال را به دنبال دارد: یصدقه دادن، بارور

َق بَِعْدِل َ�ْمَرٍة ِمْن َكْسٍب «فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س رهیابوھر َمْن تََصدَّ
َ َ�تََقبَّلَُها �ِيَِميِنِه،ُ�مَّ يَُر�ِّيَها لَِصاِحِبِه، كَ  يَِّب، َو�ِنَّ ا�َّ ُ إِالَّ الطَّ َما يَُر�ِّ َطيٍِّب، َوال َ�ْقبَُل ا�َّ

َبَلِ 
ْ
َحُدُ�ْم فَلُوَُّه، َحىتَّ تَُ�وَن ِمثَْل اجل

َ
ند ک یرا قبول م یا قط صدقهخداوند، ف«: یعنی ١»أ
دانه خرما، از مال حالل صدقه دھد، خداوند، آن  کی ی اندازه س، بهکه از مال حالل باشد؛ ھرک

اسب خود را  رهکه شما، کدھد  یصاحبش چنان پرورش م یرد و برایگ یرا به دست راستش م

 .»وه شودک کی ی اندازه خرما، به ی ه آن دانهکد تا آنیدھ یپرورش م
 در برابر آتش جھنم است: یصدقه، مانع

يا اع�شة! استرتي من انلار «فرمود:  ص خدا د رسولیگو یم لقه یصد ی شهیعا
 یا هک(صدقه دادن) ت ی لهیوس شه! از آتش جھنم و لو بهیعا یا«: یعنی ٢»…مرةتلو �شق و

 .»نکز یخرما، پرھ
 امت است:یصاحبش در روز ق یبرا یا هیصدقه، سا

 لِّ امرئ يف ظِ  لكُّ «ه فرمود: کدم یشن ص خدا د: از رسولیگو یم س عقبه بن عامر
اش  صدقه ی هیامت) در سای(در روز ق یسکھر : «یعنی ١»اِس يقيض ب� انلّ  حىّت  هِ تِ قَ دَ َص 

 .»ان مردم قضاوت شودیه مکقرار دارد تا آن

                                                           
 هیمتفق عل -١
 ۸۵۵، یب، از آلبانیب و الترھیح الترغیصح -٢



 ٣٢١ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

 ند:ک یصدقه، عذاب را دفع م

ْ�َن َمعْ  يَا«فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س ید خدریابوسع رَشَ النَِّساِء تََصدَّ
ْ�رَثَ  ،أ�رِثَن اإلستغفارَ وَ 

َ
ْهِل انلَّارِ فَإِ�ِّ َرأيتُُ�نَّ أ

َ
َوتَْ�ُفْرَن  ،اللَّْعنَ  �نّ�ن تْ�رِثْنَ و أ

َعِش�َ 
ْ
شتر شما را یرا من، بید؛ زییار استغفار نماید و بسیگروه زنان! صدقه دھ یا: «یعنی ٢»ال

و  ید و از شوھرانتان نافرمانینک ین میثرت نفرک ه شما، بهک ن خاطریدم، بدیاھل دوزخ د
 ».دیینما یم یناسپاس
ند ک یه صدقه، عذاب را دفع مکن است یانگر ایث، بین حدید: ایگو یم /حجر  ابن

 .٣باشد یگناھان م ی فارهکو 
چند، در  یثیدارد و احاد یاریبس یوید دنیه صدقه دادن، فواکشتر گفته شد یپ

است و یھا و دفع بال یماریب یت شده است. صدقه، شفایصدقه، روا یوید دنید فواییتأ
ند و ک یم یریاست و از مرگ بد جلوگ یارھا و جلب رزق و روزکسبب آسان شدن 

 .٤برد یان میو آثار گناھان را از م خواباند یرا فرو م یخشم الھ
الله دارد و  یال کر و سلویبا س یمیم و مستقکمح ی انفاق در راه خدا، رابطه

دار یردن دل و بکزنده  یبرا یو اساس یه محورکبه تمام معنا مؤثر و بل یا لهیوس
در  یکیبرجسته و ن ی ما اسوه و نمونه یبرا س یمان است. حسن بن علینمودن ا

در راه خداست. انفاق در راه الله، از  یدست و گشاده یسخاوت و بخشندگ ی نهیزم
ه کثروتمندان باز است  یشتر براین درب، بیباشد و ا یمبھشت  یھا ن دروازهیتر بزرگ
ن امت ھمچون عثمان، یاز سرآمدان ا یاریرا دارند. بس نانفاق و صدقه داد ییتوانا

ش یخو یبھشت را برا ی دروازهطریق، ن یاز ا… عبدالرحمن بن عوف و حسن و
ن دروازه بشتابند و تا آنجا یا ین دوران به سوید در ایرو ثروتمندان با نیگشودند. از ا

 یسان رضا نیزند و بدیبرخ یو دعوت ینید یھا تیاز فعال یت مالیتوانند به حما یه مک
به  یرسان کمکن خدا و ید یاریدر نصرت و  ینند و سھمکسب کو بھشت را  أل الله

متعال  ی، خدابخل ورزیدن ورتدر صه که بخل بورزند کازمندان داشته باشند؛ نه آنین
 آنان را در تنگنا قرار خواھد داد.ز ین

                                                                                                                                              
 ۸۲۲ی ، شمارهیب، از آلبانیب و الترھیح الترغیصح -١
 .هیمتفق عل -٢
 .)۱/۵۳۶( یالبار نگا: فتح -٣
 .۱۸۸ف نبدأ به، صیکمان أوال یاإل -٤



 سحسن مجتبی           ٣٢٢

  س حسن یحلم و بردبار
صورت گرفت؛ مروان رو به  یلفظ ییم، دعواکو مروان بن ح یان حسن بن علیم

چ یت بود و ھکھمچنان سا س به او گفت و حسن یرد و سخنان تندک س حسن
به  س گاه حسن رد. آنک کخود را با دست راستش پا  ینیه مروان، بکنیگفت تا ا ینم

ردن صورت و ک کپا یه دست راست براک یدان یبر تو! مگر نم یوا«مروان گفت: 
 .١ت شدکب مروان ساین ترتیبد». بر تو یشرمگاه است؛ وا یدست چپ، برا

ت بود، اما کگفت، سا یسخن م یتندبه او  اه مروان، بکتا آن ھنگام  س حسن
ن شد یخاطر خدا خشمگ به س بر خالف سنت انجام داد، حسن یعمل ،ه مروانک نیھم

 .٢ردکزد  و اشتباه مروان را به او گوش
آن بزرگوار حاضر شد  ی درگذشت، مروان بر سر جنازه س یه حسن بن علک یزمان

شتر یه پک، حال آنییگر یبر او م کنیا ایآ«به مروان فرمود:  س نیست. حسیو گر
وه کمروان، ضمن اشاره به » ؟یداشت یبد ی هیو با رو یگفت یبه او م یسخنان درشت

 .٣»بود تروه، بردبارکن یه از اکه را داشتم ین رویا یسکبا   من،«گفت: 
ه بر کدم ید ینه شدم؛ مردید: وارد مدیگو یان میاز شام یکینقل از  شه، بهیعا ابن

بھتر از آن،  یبکباتر از آن و لباس و مریز یا افهیما و قیشتر سیسوار بود. من، پ یاستر
ست؟ گفتند: او، کیه کردم کاش پرس و جو  ده بودم. محبتش در قلبم افتاد. دربارهیند

نه نسبت به کینده از بغض و که قلبم، آکطالب است. آنجا بود  یبن اب یحسن بن عل
داشته باشد.  ین فرزندیه چنکدم یحسادت ورز س ین حال به علید و در عیگرد یو

گفت: » ؟یطالب ھست یبن اب یتو، فرزند علا یآ«رفتم و به او گفتم:  س حسن یبه سو
ه به او و پدرش ناسزا گفتم. و چون سخنانم کآنجا بود ». ھستم ی؛ من، فرزند علیآر«
با ما «. فرمود: یگفتم: آر». یبینم، غرک یگمان م«به من گفت:  س افت، حسنیان یپا
 یاگر محتاج مال م ویدھ یم یجا یی، تو را در سرایاز داشته باشین یا ا؛ اگر به خانهیب

 ».مینک یم کمک، به تو یه داشته باشک یازیا ھر نیم یدھ ی، به تو مال و ثروت میباش

                                                           
 ).۳/۲۶۰ر أعالم النبالء (یس -١
 .۸۷فة، صیة الشریالدوحة النبو -٢
 ).۶/۲۳۵مال (کب الیتھذ -٣
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او  ی اندازه ن بهیزم یس را بر روک چیه ھکاز نزدش بازگشتم  ید: در حالیگو یم
نم و ک یآورم، خود را سرزنش م یاد میخودم و او را به  درکعمل یدوست نداشتم. وقت

 .١»دانم یم یقدرداناو را سزاوار 
 یپوی  یحلم و بردبار یبه فحوا س یحسن بن عل ی منشانه رد بزرگیکن رویاز ا

! با یم. آریآموز یتعامل با مخالفان و نفوذ در دل و روان آنان را م یم و چگونگیبر یم
ت و آزارشان، یبر اذ ییباکیز صبر و شیردن به مخالفان و رفتار نرم با آنان و نک یکین
ره است و یبر آنان، چ یه معموًال جھل و نادانکدست آورد؛ چرا ن دلشان را بهتوا یم

 ه:کاست  یم الھکن حیا ین، اجرایدانند. و ا یق را نمیحقا

  َعۡفوَ لۡ ٱُخِذ ﴿
ۡ
عۡ  ُعۡرِف لۡ بِٱ ُمرۡ َوأ

َ
 ]۱۹۹[األعراف:  ﴾١٩٩َ�ِٰهلِ�َ لۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ

 یپوش دستور بده و از نادانان، صرف نظر و چشم یکار نکگذشت داشته باش و به «

 .»نک
رد و به جد بزرگوارش رسول کم خداوند متعال عمل کبه ح س ھر حال حسن به

ه ک یاساس یدر برابر افتراھا و سخنان باطل و ب ص خدا اقتدا نمود. رسول ص رمکا
بود. دار  شتنیو گذشت قرار داشت و خو یبه او نسبت داده شد، در اوج بردبار

بن  یھمچون ھمسر ابولھب، ابوجھل و اب یانکت و آزار مشریدر برابر اذ ص حضرت آن
 .٢دیورز یه، بردبارکر نادانان میخلف و سا

را با  یو بد«د: یگو یم ص رمکف اخالق رسول ایدر توص لقه یصد ی شهیعا
و ...«د: یگو ین می. ھمچن٣»دیبخش یرد و مک یه گذشت مکداد و بل یپاسخ نم یبد

 یحرمت ین خدا بیه به دکنیگرفت مگر ا یخاطر خودش انتقام نم به ص خدا رسول
 .٤»گرفت یخاطر آن انتقام م گاه به شد، آن یم

                                                           
 ).۲/۶۷ان (یات األعینگا: وف -١
 .۱۳۹، صیصل الحاشدیالتطبع، فین الطبع واألخالق ب -٢
ت را ین روای) ا۱۶۴۰ی (شماره یح سنن الترمذی، در صحی؛ آلبان۲۰۱۶ ی ، شمارهیت ترمذیروا -٣

 ح دانسته است.یصح
 .۳۵۶۰ی ، شمارهیبخار -٤
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َو ُهو قادٌر ىلع أن  غيظاً  مَ ن كَظ مَ «فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س معاذ بن انس
: یعنی ١»الع� شاء ىلع رؤوس اخلالئق حىت �� من أی احلور ةينفذه داعه اهللا يوم القيام

متعال، روز  یاجرا درآورد، خدا تواند آن را به یه مکفرو خورد  یه خشمش را در حالک یسک«

 .»ندیه بخواھد، برگزک یچشم بھشت هیه از زنان سکخواند تا ھر آن یامت او را در انظار عموم فرا میق

  س حسن یتواضع و فروتن
نان  هکه مشغول خوردن چند تکران افتاد یاز فق یبر تعداد س یگذر حسن بن عل

را به خوردن نان فرا خواندند.  س رده بودند؛ آنان، حسنکن، جمع یزم یه از روکبودند 

ھمانا : «یعنی »متكرب�نـإن اهللا ال �ب ال«گفت:  یرفت و میدعوتشان را پذ س حسن

ش یخو یھمانآنان را به م س یپس از آن حسن مجتب». بران را دوست نداردکخداوند، مت
 .٢نمود یاریبس یکیشان غذا و لباس داد و به آنھا احسان و نیفرا خواند و به ا

ه کرا  یگریم، داستان دیبر یم یپ س یبن عل وحسن یه به تواضع و فروتنکنیا یبرا
ه ک کودک ینار تعدادکاز  س حسن یم؛ بارینک ین بزرگوار نقل شده، مرور مآ ی درباره

ردند. کرا به خوردن غذا دعوت  س رد. آنان، حسنکمشغول خوردن غذا بودند، عبور 
خوب از  یلیاش برد و خ رفت و آنگاه آنھا را با خود به خانهیدعوتشان را پذ س حسن

 یزیرا چینھا دارند؛ زیرا ا یاحسان و بخشش واقع«رد و سپس فرمود: ک ییرایشان پذیا
م و یابی یم، میدھ یه به آنھا مکما، آنچه را  یول جز آنچه به من دادند، ندارند؛

 .٣»م)یستیدست ن (تنگ
خداوند است؛ چنانچه  یکبندگان ن یھا یژگین ویاز بارزتر یکی، یتواضع و فروتن

 د:یفرما یخداوند متعال م

ِينَ ٱ لرَّ�ٱوَِعَباُد ﴿  ٱ َ�َ  ُشونَ َ�مۡ  �َّ
َ
  ]۶۳[الفرقان:  ﴾انٗ َهوۡ  �ِض ۡ�

 ی) رویه آرام (و با متانت و فروتنکھستند  یسانک) رحمان، یبندگان (خوب خداو «

 .»روند ین راه میزم

                                                           
ث را ین حدی) ا۲/۶۵۱۸ح الجامع (یالله در صح رحمه ی؛ آلبان۴۷۷۷ی ، شمارهیسنن الترمذ -١

 حسن دانسته است.
 )۱/۲۹۱( یاة اإلمام الحسن بن علیح -٢
 ).۵/۴۳۷علو الھمة (في  صالح األمة -٣
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 أل باشد. الله یاش م محبت الله نسبت به بنده یھا از نشانه یکی، یتواضع و فروتن
 د:یفرما یم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ِ�  َف فََسوۡ  دِينِهِۦ َعن مِنُ�مۡ  تَدَّ َءاَمُنواْ َمن يَرۡ  �َّ

ۡ
ُ ٱ يَأ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ۥٓ  ذِلٍَّة َ�َ  َوُ�ِحبُّونَُه
َ
ۡ ٱأ ٍ� َ�َ  ُمۡؤمِنِ�َ ل ِعزَّ

َ
ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱأ َوَ�  �َّ

ِ ٱ فَۡضُل  َ�ٰلَِك  َ�ٓ�ِٖ��  َمةَ َ�َافُوَن لَوۡ  ۚ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ُ َوٱ �ََشآُء المائدة: [ ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  �َّ
۵۴[ 
فر بگرود) خداوند، کمان به ین خود برگردد (و از اییس از شما از آکمؤمنان! ھر  یا«

دارند.  یرا دوست م یدارد و آنان ھم خدا یه دوستشان مکرا خواھد آورد  یگروھ
در  رومند.یافران، سخت و نکآنان، نسبت به مؤمنان نرم و فروتن ھستند و در برابر 

به خود راه  یھراس یا نندهک چ سرزنشینند و از سرزنش ھک یراه خدا جھاد م
ند و ک یه بخواھد، عطا مکس کن ھم فضل خداست؛ خداوند، آن را به ھر یدھند. ا ینم

گاه است یخداوند، دارا  .»فضل فراوان و بس آ
عر را فرا گرفت. شا یتوان صفت تواضع و فروتن یم س یرت حسن بن علی! از سیآر
 با سروده است:یچه ز

 رـاظـم الح لنـع كالنجـتواض
 

 هو رفيعامء وـعيل صفحات ال 
 

 وال تك كالدخان يعلو بنفسه
 

 ١هو وضيععيل طبقات اجلو و 
 

سطح آب  یھمه رفعت، بر رو ه با وجود آنکھمچون ستاره، متواضع باش «ترجمه: 
رد، اما یگ یرود و اوج م یباال مه ھرچند به کان است و مانند دود، مباش یتابد و نما یم

 ».ه استیھمچنان پست و فروما

  س یحسن بن عل یو ارجمند ییآقا
 س یحسن بن عل یگاه واالیان منزلت و جایبارھا در حضور مردم، به ب ص خدا رسول

 س حسن ی درباره ص خدا رسول ی ن فرمودهی، ایاریات بسیپرداخت. چنانچه در روا
 /ابن عبدالبر ». ن فرزندم، سرور و آقاستیا: «یعنی »هذا سيّدإّن اب� «ه: کنقل شده 

در مورد حسن بن  ص خدا ث رسولین حدیا ی نهیح، در زمیات صحید: روایگو یم

                                                           
 .۱۲۸التطبع، صین الطبع واألخالق ب -١
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 اهللا أن يبقيه حىّت  عىسإّن اب� هذا سيّد و«ه فرموده است: کده یبه حد تواتر رس س یعل
بسا  د و آقاست؛ چهیفرزندم، س نیا«: یعنی ١»مسلم�ـيصلح ب� فئت� عظيمت� من ال

 .»صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان بگرداند ی خداوند، او را نگه دارد تا او را واسطه
إن اب� هذا «فرمود:  ص خدا ه رسولکآمده است  س ت جابر بن عبداللهیدر روا

 ود و آقاست؛ ین فرزندم، سیا«: یعنی ٢»مسلم�ـيلصلحّن اهللا به ب� فئت� من السيد و

 .»گرداندخواھد صلح و سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان  ی ا واسطهرخداوند، او 
ن اثنا حسن یه در ھمکم ینشسته بود س رهید: با ابوھریگو ید میسع ید بن ابیسع
 س رهیم. اما ابوھریرد و ما، جواب سالمش را دادکآمد و به جمع ما سالم  س یبن عل

م: یگفت س رهیراھش را گرفت و رفت. به ابوھر س حسننشد.  س متوجه آمدن حسن
بالفاصله برخاست و خود  س رهیرد. ابوھرکه به ما سالم کبود  س ین، حسن بن علیا

سرورم؟  ی: ایگفتم: چرا گفت س رهیسرورم! به ابوھر یرساند و گفت: ا س را به حسن
 .٣»آقاستاو، سرور و «ه فرمود: کدم یشن ص خدا گفت: از رسول س رهیابوھر

 یس، دوست دارد به سرور و آقاکھر «ه گفت: کت شده یروا س از جابر بن عبدالله
 .٤»ندکنگاه  س یبنگرد، پس به حسن بن عل یجوانان بھشت

احلس� سيّدا شباب احلسن و«فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س ید خدریابوسع
 .»اند یجوانان بھشت ین، سرور و آقایحسن و حس«: یعنی ٥»أهل اجلنّة

ت یرا روا بن یحسن و حس ییادت و آقایخبر س ش از صحابه یادیتعداد ز
ن منزلت یا ش بارھا، در جمع صحابه ص رمکه رسول اکن است یاند و سببش، ا ردهک

 .٦ان فرموده استیرا ب ب نیحسن و حس یواال
                                                           

 ).۷/۹۴( یبخار -١
 .۲۵۹۷ی ر، شمارهیبکدر ال یطبران -٢
د ییز صحت آن را تأین یو طبران یح دانسته و ذھبیم، آن را صحک)؛ حا۳/۱۶۹(  مکحا کمستدر -٣

 ان آن، ثقه ھستند.ی)، گفته است: راو۹/۱۷۸در المجمع ( یثمیاند؛ ھ ردهک
ة آورده و گفته یالنھایة ودات را در البین روایر، ایثک)؛ ابن ۴۲۲، ۱۵/۴۲۱ح ابن حبان (یصح -٤

 ندارد. یالکچ اشیاست: سندش، ھ
 .۱۸۴ن،صیث الواردة بشأن السبطیاألحاد -٥
 .۸۱فة، صیة الشریالدوحة النبو -٦
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را به ثبوت  س یحسن بن عل یادت و ارجمندیھا، س ھا و سال گذشت روزھا و ماه
 س هیه آن بزرگوار با معاوکد یمال رسکبه اوج  ین مقام واال و ارجمند، زمانیرساند و ا

 یتیشخص س ! حسنید. آریپارچه گردان یکرا متحد و  یصلح نمود و امت اسالم
ادت، یه سکن درس ارزشمند را آموزش داد یما ا ی برجسته، آقا و ارجمند بود و به ھمه

ردن حقوق کمال یگران و پایو غلبه بر د یزیمحض و خونر یرگیاست و چیر یبه معنا
انت و ین و ارزشمند، عبارت است از: صیاست راستیادت و ریه سکست؛ بلیھا ن انسان
قصد  به س .. حسنینه و دشمنکیان بردن یگران و از میاز حقوق و اموال د یپاسدار

و  ییسان به اوج آقا نیصلح نمود و بد س هیختن خون مسلمانان با معاویاز ر یریجلوگ
ال قدرت را در سرش بپروراند، بدان یر و خکف ،سکه ھر ک ید؛ مقامیادت رسیس
راه صلح و سازش  س ھر حال حسن است باشد. بهیو ر ترسد، ھرچند در مقام قدر ینم

ا یزد و ین بریبه زم یخون ی ه قطرهکند بود یش ناخوشایش گرفت و برایرا در پ
انت یحفظ و ص یه در راستاک یاستیبردارد. قدرت و ر یاشن راه، خریدر ا یمسلمان

جز  یزیه چکاست  یو جھالت ی، گمراھیسر کمردم نباشد، مصداق بارز طاغوت، سب
، سزاوار خشم خداوند ین قدرتمندانیبه دنبال ندارد و چن یرانیشتار، خفت و وکقتل و 

و حرص و ولع قدرت  یطلب جاهه کن است یر از ایا غیگردند. آ یخ مین تاریو لعنت و نفر
را به  یاریخ به راه انداخته و بسیھا را در طول تار از خون انسان ی، موجییو فرمانروا

 ؟١شانده استکام مرگ ک

  س حسن یظاھر یھا یژگیل و ویشما
 یاھیِد گندمگون بود و چشمان درشت و سیو سپ یوروکبا و نیز س یحسن بن عل

مانند و صاف داشت و  نقره یشش، انبوه بود. گردنیداشت؛ صورتش پرگوشت نبود، اما ر
اده از حد بلندباال یانه قامت بود؛ نه زیض. میاش، پھن و عر نهیده بود و سیاندامش، ورز

فرخورده و مجعد  یسوانید؛ گیرس یباتر به نظر میقد. از ھمه ز وتاهکش از اندازه یو نه ب
ه آن کن بود ی، اس خداوند متعال بر حسن یھا از نعمت یکی ٢م بوداندا داشت و خوش

 .٣شباھت داشت ص خدا ش از ھمه به پدربزرگش، رسولیبزرگوار، ب
                                                           

 .۹۴ن، صیشیمرجع پ -١
 )۳/۲۶۳ر أعالم النبالء (یس -٢
 .۲۴، صیردکخان ی، فتیالحسن بن عل -٣
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  س حسن یاجتماع یاز زندگان یفرازدوم: 
ما  یش، برایخو یاجتماع یدگانناز ز یوھمندکش یھا هیھا و نما صحنه س حسن

مردم  یھا شهیم و اندیح مفاھیبه تصح یاق وافرینھاده است. آن بزرگوار، اشت یبه جا
داشت و به عموم  یمردم، مبذول م یھا یازمندیرفع ن یبرا یادیز یداشت و سع

مانه، کیات حکان نیق پند و اندرز و بیرد و آنان را از طرک یم ینینش ھم یخوب مردم، به
 :س حسن یرد اجتماعیکمختصر از رو یشرح کنینمود. و ا یم ییراھنما

 س رجعت توسط حسن ی دهیعق رد
پندارند  ین میان چنیعیش«گفتم:  س ت عمرو بن اصم آمده است: به حسنیدر روا

به خدا سوگند دروغ «فرمود: ». خته خواھد شدیامت، برانگیق برپاییقبل از  س یه علک
ز، یش از رستاخی، پس یه علکم یدانست یستند. اگر ما میعه نینھا، شیند؛ ایگو یم

ه زنانش، ازدواج کم یگذاشت یم و نمیردک یم نمیگردد، اموالش را تقس یمخته یبرانگ
 .١»نندک

ن باور بود یسبأ بود؛ البته او بر ا رجعت را بنا نھاد، ابن ی دهیه عقک یسکن ینخست
رجعت،  ی دهیبرد و باز خواھد گشت. عق یسر م بت بهیه در غکشته نشده، بلکه امام، ک

ھا،  یامام دگاه دوازدهین پندار، از دیمنحصر به امام بود، اما اسبأ،  روان ابنیدگاه پیاز د
از تحول  یز در بر گرفت. آلوسیاز مردم را ن یاریر از امام، بسیافت و غیت یعموم

افتن آن یت یرشدن و عمومیمفھوم رجعت نزد روافض از انحصار آن به امام تا فراگ
 .٢ان نموده استیب یا ، مطالب ارزندهیدر قرن سوم ھجر ر امامیغ یبرا

 رد:یگ یھا را در بر م ھا، سه دسته از انسان یامام دگاه دوازدهیرجعت از د یمفھوم عموم
د و پس از یآ یرون میگاھش ب ی، از مخفین پندار، مھدیدوازده امام؛ بر اساس ا -۱

ا ین دنیشوند و به ا یر امامان، زنده میگاه سا ند. آنک یظھور م یطوالن یبتیغ
 گردند. یباز م

ه به گمان باطل روافض، خالفت را از صاحبان کمسلمانان  یارداران و خلفاک -۲
 یده، خلفاین عقیبر اساس ا .اند ردهکدوازده امام غصب  یعنیآن،  یاصل

به ند و یآ یرون میشان بیاز قبرھا س ر و عمر و عثمانکژه ابوبیو مسلمانان به

                                                           
 ).۳/۲۶۳ر أعالم النبالء (یس -١
 .نی)، احمد ام۳/۲۳۷( اإلسالم ی)؛ ضح۵/۲۷( یالمعان نگا: روح -٢
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نجه کسان ش نیدھند و بد یگردند و تاوان غصب خالفت را پس م یا باز میدن
غصب  یعنیعملشان ( یشوند و به سزا یده میشکب یگردند، به صل یم

 .رسند! یخالفت) م
دگاه روافض، تنھا گروه یه از دکان یعین پندار، شیبر اساس ا .عموم مردم -۳

 یگردند. گفتن یا باز میآورند و به دن یشان بر میمسلمان ھستند، سر از قبرھا
ز یافران نکاند،  ردهکح یوخ روافض تصریمدان و شه سرآکچنان است آن

مردم، جز  ی نھا، ھمهیه اکاست  یادآوریشوند. الزم به  یخته میبرانگ
 .١دانند یافران مک ی مستضعفان را در جرگه

ا یاز مردم به دن یاریه عبارتست از رجوع بسکاند  ف رجعت گفتهین در تعریبنابرا
 ییمایامت، به ھمان سیق ییا قبل از برپایبه دن . و بازگشتشان٢امتیق ییقبل از برپا

 .٣اند ش از مرگ داشتهیه پکباشد  یم
ه رھروان راه حق و ک س یت و در رأس آنان حسن بن علیاھل ب یروافض، با علما

و رجعت را    ردهکرجعت، مخالفت  ی دهیعق ی نهیاند، در زم تاب و سنت بودهکروان یپ
را  یاساس یات بیان دروغگو، روایاند. چنانچه راو دانستهعه یاز اصول مذھب ش یکی

د: یگو یه مکت ین روایاند؛ از جمله، ا ت، نسبت دادهیساخته و آنھا را به امامان ھدا
اعتقاد ما «د: یگو یه میبابو . ابن٤»ستیمان ندارد، از ما نیه به بازگشت ما اک یسک«

وخ یر شیو سا یو حر عامل ی. طبرس٥»باشد یه حق مکن است یرجعت، ا ی درباره
رجعت،  ی دهیاند و عق ردهکه، در مورد رجعت، اجماع یامام«ه: کاند  ردهکح یعه تصریش

 .٦»شان استیا یو ضرور یاساس یاز باورھا
امت، یق ییا قبل از برپایرجعت و بازگشت به دن ی دهیه عقکداست یناگفته پ

 د:یفرما یم أل الله م است؛یرکح قرآن یات صریار با نصوص و آکآش یمخالفت

                                                           
 ).۲/۱۱۰۵ة (یعة اإلمامینگا: أصول الش -١
 ).۲/۷۶( یر قمینگا: تفس -٢
 .۹۵أوائل المقاالت، ص -٣
 ).۲/۱۱۰۳ة (یعة اإلمامینگا: أصول الش -٤
 .۹۰اإلعتقادات، ص -٥
 ).۴/۳۳۴ن (ی)؛ مجمع البحر۳/۲۸(: القاموس کن ر.ی)؛ ھمچن۵/۵۲ان (ینگا: مجمع الب -٦
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﴿ ٰٓ َحَدُهمُ  َجآءَ  إِذَا َح�َّ
َ
ۡ ٱ أ ۡ�َمُل َ�ٰلِحٗ  ٩٩ِجُعونِ رۡ ٱقَاَل رَّبِ  َموُۡت ل

َ
ٓ أ  تََرۡ�ُتۚ  �ِيَما الََعّ�ِ

 ۚ ٓ ۖ  ُهوَ  َ�َِمةٌ  إِ�ََّها َ�َّ  ]۱۰۰-۹۹[المؤمنون:  ﴾١٠٠ُ�بَۡعثُونَ  يَوۡمِ  إَِ�ٰ  بَۡرَزخٌ  َوَرآ�ِهِم َومِن قَآ�ِلَُها

ا) ید: پروردگارا! مرا (به دنیگو یرسد، م یاز آنان، فرا م یکیه مرگ ک یو زمان« 
م. یام، جبران نما ه از دست دادهکرا  ییھا نم و فرصتکب یا ستهیار شاکد تا یبازگردان

ش یآورد. در پ یه او، بر زبان مکاست  ین، سخنیوجود ندارد). ا یچ راه بازگشتینه! (ھ

 .»خته شوندیه برانگکامت) یتا روز (ق شان جھان برزخ استیا یرو
 ند.ک یرجعت را رد م ی دهیارا عقکآن، آش یانیژه بخش پایو ه، بهین آیا

 د:یفرما یمتعال م یخدا

ْ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ ْ َ�ٰلَيۡ  �َّارِ ٱ َ�َ  ُوقُِفوا َب  َوَ�  نَُردُّ  تََناَ�َقالُوا  َرّ�ِنَا َ�ٰتِ � نَُ�ّذِ
ۡ ٱ ِمنَ  َونَُ�ونَ  ْ لََعاُدواْ  ٢٧ُمۡؤِمنِ�َ ل وا ۖ َولَۡو ُردُّ ْ ُ�ُۡفوَن مِن َ�ۡبُل ا َ�نُوا بَۡل بََدا لَُهم مَّ

ُهۡم لََ�ِٰذبُونَ    .]۲۸-۲۷[األنعام:  ﴾٢٨لَِما ُ�ُهواْ َ�ۡنُه ��َّ
دارند (و  ینار آتش دوزخ نگاه مکه آنان را در ک ینکشان را بدانگاه مشاھده یاگر تو ا«

م و یگشت یا باز میاش به دنک یند: ایگو یدارد)، م یجھنم، آنھا را بر مچون ھراس 
 یزین، چیم. (ایشد یاران مکویکن ی م و از زمرهیردک یب نمیذکات پروردگارمان را تیآ

ه در آن کخاطر آن است  ه (بهکست) بلین یافتنین ن و دستیدروغ یآرزو یکجز 
اند،  ردهک یداده و) پنھان م یا انجام میدن ه قبًال (درک ییارھاک) ی جهیوب و نتیجھان، ع

ده شوند، به یدانرا) باز گیار گشته است. اگر ھم (به فرض محال، به دنکآنان آش یبرا

 .»ندیشان، دروغگویاند. ا شده یه از آن، نھکروند  یم یزیسراغ ھمان چ
شوند و  یشگاه پروردگارشان حاضر میه در پک یز زمانینھا، ھمه، ھنگام مردن و نیا

نند، اما از آنجا ک یا را میبازگشت به دن یند، آرزوینما یجھنم را مشاھده م کآتش ھولنا
رو علما،  نیشود. از ا یشان نمیبه آرزو یچ توجھیاست، ھ یگریز دی، چیه قانون الھک

 .١اند اتب غلو و بدعت روافض برشمردهن مریتر از مھم یکیا را یاعتقاد بازگشت به دن
ه موضع حسن بن کم یت عمرو بن اصم داشتیبر روا یگذشته، مروردر صفحات 

از  یکیه کآمده است  /رد؛ در مسند احمد ک یان میرجعت ب ی را درباره س یعل
ن یان چنیعیش«گفت:  س یبه نام عاصم بن ضمره به حسن بن عل س یاران علی
ه خدا سوگند ب«فرمود: ». خته خواھد شدیامت، برانگیقبل از ق س یه علکپندارند  یم
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ز، یش از رستاخی، پس یه علکم یدانست یند؛ اگر ما میگو یان، دروغ میگو ن دروغیه اک
 .١»ردندک یز ازدواج نمیم و زنانش نیردک یم نمیگردد، اموالش را تقس یخته میبرانگ

اران و پاداش کمجازات بد یامت برایق ییاعتقاد به بازگشت مردگان، قبل از برپا
عمل  یا سرایه دنکا، در تعارض است؛ چرایعت دنیاران، با نھاد و طبکویکدادن به ن

 د:یفرما یمتعال، م یاست، نه دار مجازات. چنانچه خدا

َما تَُوفَّوۡ ﴿ ُجوَرُ�مۡ  نَ إِ�َّ
ُ
دۡ  �َّارِ ٱ َعنِ  زِحَ َ�َمن زُحۡ  قَِ�َٰمةِ� لۡ ٱ يَۡومَ  أ

ُ
ۗ  َ�َقدۡ  نَّةَ �َۡ ٱ ِخَل َوأ  فَاَز

�ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱ َوَما ُّ� ٓ    .]۱۸۵[آل عمران:  ﴾ُغُرورِ لۡ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  َيا
امت به شما داده یمال در روز قکاعمالتان، به تمام و  یگمان، پاداش و سزا یب«
س، از آتش جھنم بدور گردد و به بھشت، برده شود، واقعًا سعادت را کشود. و ھر  یم

 .»ستیب نیفر یاالکجز  یزیا، چیدن یافته است. و زندگیدست آورده و نجات  به
رجعت داشته است؛  ی دهیش عقیداین نقش را در پیتر ی، اساسیھودی یسبا ابن
، اساسًا س یه علکدانست و معتقد بود  یم س ی، رجعت را مخصوص علیالبته و

شان یمورد ادعا یمھد ی ھا درباره یامام ه پندار دوازدهیشب یزیبًا چینمرده است؛ تقر
ه اعتقاد به رجعت، بر خالف کامًال روشن است کبرد.  یم سر بت بهیه معتقدند در غک
امت وجود ندارد و یق ییقبل از برپا یچ حشر و نشریه ھکاست  یاسالم ی دهین عقیا

د یز، تھدیدھد، او را به روز رستاخ یم میب یا ظالمیافر که به کمتعال، ھر جا  یخدا
ح یه تصرکاست  یوانث فرایات قرآن و احادیرجعت، بر خالف آ ی دهیند. عقک یم
 .٢ا وجود نداردیبه دن یچ بازگشتیھ ،زینند قبل از رستاخک یم

 یبه بررس کنیم و ایقرار داد یابیمورد ارز یرجعت را در پرتو نصوص شرع ی دهیعق
آزمون و آخرت را دار  یا را سرایمتعال، دن یم. خدایپرداز یدگاه عقل میآن، از د

 یھا را برا ه انسانکوجود دارد  یلیچه دلرو  نیمجازات قرار داده است؛ از ا
ه آخرت، محل کا باز گرداند، حال آنیبه اعمالشان به دن یدگیو رس یرس حساب

 یم عذاب آخرت، برایدان یما م ی ه ھمهکھاست؟! ضمن آن به اعمال انسان یدگیرس
است و یدتر از عذاب دنیتر و شد مراتب سخت ن منحرف گردد، بهیه از راه دک یسک

را از جھان  یسکمتعال،  یه خداکت سابقه ندارد یخ بشریتارطول در  یلک بطور
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 سحسن مجتبی           ٣٣٢

 ده باشد.یا باز گردانیبه دن یرس حساب یمردگان، برا

 مردم یازھایبه ن یدگیرس
 یبرا س د. حسنینما یدگیازش رسیآمد تا به ن س ی، نزد حسن بن علیشخص

ه از تو کمن، دوست نداشتم «رون شد. آن شخص گفت: یاز آن شخص، با او بیرفع ن
بخواھم،  کمکرفته بودم تا از او  س نیه نزد حسکرم؛ چرایبگ کمکازم، یرفع ن یبرا
 س حسن». آمدم یبه تو م کمک یاف نبودم، حتمًا براکاو به من گفت: اگر در اعت یول

ماه  یکاف کم از اعتیخاطر خدا، برا ، بهینیبرادر د یکاز یبرآورده ساختن ن«فرمود: 
 .١»تر است محبوب

از یبه ن یدگیرس یرد و براک کف را تراطو س آمده است: حسن یگریت دیدر روا
 .٢خارج شد یشخص

از  یکیگردد،  یمردم، به شما عرضه م یازھایه نکنیا«فرموده است:  س حسن
 ی هیه ماکد یخاطر نشو ھا، آزرده ن از نعمتیخداوند، بر شماست. بنابرا یھا نعمت

رو  نیش و پاداش را به دنبال دارد. از ای، ستایکیه نکد یگردد، و بدان ینقمت و عذاب م
 یه سبب شادمانکد ید دیخواھ ییوروکبا و نید، آن را زینکانسان فرض  یکرا  یکیاگر ن

د، آن را ینیرا بب یدیدارد و اگر پل یبر ھمگان برتر ییبایگردد و از نظر ز ینندگان میب
 .٣»شوند یدگان، از آن متنفر میھا و د ه قلبکد ید دیت و ناھنجار خواھچنان زش آن

 اند. دانسته س نین را سخن حسی، ا سندگانیاز نو یاست: برخ یگفتن

ه: کن نوشته است ی، چن(الشهب الالمعة يف السياسية النافعة)تاب ک ی سندهینو

آن را «فرمود:  س رد. حسنکدراز  س یحسن بن عل یبه سو یا نوشته ، دستیشخص
خدا! خوب  رسول ی نوه یا«گفتند:  س به حسن». ازت، برآورده خواھد شدیخواندم؛ ن

ترسم  یم«فرمود: ». یداد یو مطابق خواسته اش پاسخ م یخواند یبود آن را با دقت م
ن یرد، خوار گردد و از ایگ یاش صورت م خاطر خواندن نوشته ه بهک یسبب درنگ  به

 .٤»رمیقرار گجھت مورد بازخواست 
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آن بزرگوار و تواضع و  یم و واالیانگر اخالق عظیب س یرد حسن بن علیکن رویا
آور  ، تعجبس مان حسنیاز آقا یا منشانه ن رفتار بزرگیباشد و چن یم یو یفروتن

و  ی، راستییاخالق، ده مورد است: راستگو یھا یخوب«را خود، فرموده است: یست. زین
، یاخالق و شدت جنگ، بذل و بخشش به سائل (گدا)، و خوش یدر سخت یاستوار

ه، شناختن حق یبه ھمسا ی، مھرورزیشاوندیوند خویوران، پ شهیپاداش دادن به پ
 .١»ا، در رأس آنھا قرار داردیان؛ و شرم و حینوایبه ب یدگیدوستان و صاحبان حق، و رس

 .٢»، بدتر استیبتی، از ھر مصیاخالق بد«ن فرموده است: یھمچن
است؛  ص خدا رسول یدر واقع عمل به رھنمودھا س یرد حسن بن علیکن رویا
» ست؟کین مردم، نزد خدا، یتر محبوب«سؤال شد:  ص خدا ه از رسولکت شده یروا

 اهللا رسور تدخله ىلع أنفعهم للناس، و�نَّ أحب األعمال إىل«فرمود:  ص رمکرسول ا
ألن أميش مع أيخ تطرد عنه جواع ومؤمن، ت�شف عنه كر�ا أو تقيض عنه دينا أو 

مع أخيه  من مىشمن أن أعتكف شهر�ن يف مسجد.. و مسلم يف حاجة أحب إىلـال
�ن سوء اخللق اهللا قدمه يوم تزل فيه األقدام ويثبتها هل، ثبت  مسلم يف حاجة حىتـال

مردم؛ و  ین آنھا برایسودمندتر«: یعنی ٣»يلفسد العمل كما يفسد اخلل العسل
از او را حل  یلک، مشینکمؤمن را شاد  کیه قلب کن است ین عمل نزد خدا، ایتر محبوب

؛ و اگر ھمراه برادر مسلمانم ھمراه ینکاش را رفع  یا گرسنگی یاش را بپرداز یا بدھی یینما
تر است.. و ھر  اف دو ماه در مسجد، محبوبکم از اعتیم، برایازش را برآورده نمایشوم تا ن

 ید تا آن را برآورده سازد، خداینما یاز برادر مسلمانش، او را ھمراھینبه  یدگیرس یس، براک
چنان عمل  ، آنیگرداند. و ھمانا بداخالق می قدم لغزد، ثابت یه پاھا مک یمتعال، او را در روز

 .»گردد یه، باعث خراب شدن عسل مکه سرکشاند ک یم یرا به تباھ
يف ادلنيا سرته من سرت مسلًما «ه: کت نموده یروا ص خدا مسلمه بن مخلد، از رسول

من اكن  عنه كر�ة من كرب يوم القيامة ومن نيج مكرو�ا فك اهللاهللا يف ادلنيا واآلخرة و
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 یپوشاند، خدایرا  یوب مسلمانیس، عکھر «: یعنی ١»يف حاجة أخيه اكن اهللا يف حاجته
 یسکل کمشو را برھاند ( یا دهیس، بالدکپوشاند؛ و ھر  یا و آخرت میوب او را در دنیمتعال، ع

س، در کد؛ و ھر ینما یامت، حل میالتش را در روز قکاز مش یکیمتعال  یند)، خداکرا حل 

 .»سازد یازش را برآورده میمعال، ن یاز برادرش باشد، خدایصدد برآورده ساختن ن

  س داللهیازدواج حسن با دختر طلحه بن عب
از پسران طلحه بن  یکینزِد  س یه حسن بن علکت شده یسار، روایب بن یاز شع

گفت:  س ، در پاسخ حسنیرد. وک یرفت و از خواھرش خواستگار ٢س داللهیعب
رده است. خبر ک ید، خواستگاریزی یبه من نامه نوشته و از خواھرم برا س هیمعاو

به  یا نامه س هید. معاویرس س هیبه معاو س از دختر طلحه س حسن یخواستگار
د را به خود دختر یزیا ی س م ازدواج با حسنیه تصمکمروان نوشت و به او دستور داد 

ن سان حسن، دختر ید و بدیرا برگز س ند؛ دختر طلحه، حسنکواگذار  س طلحه
ا، یاز دن س است: پس از رحلت حسن یش درآورد. گفتنیرا به ازدواج خو س طلحه

 .٣ردکبا دختر طلحه ازدواج  س نیحس

 با خوله بنت منظور س ازدواج حسن
 س حسن یرد. شبک، با خوله بنت منظور ازدواج ید: حسن بن علیگو یه میکمل یابن اب

بست و  س حسن یاش را به پا ید. خوله، روسریه حفاظ نداشت، خوابک یبام یبر باال
ن، ید: ایدار شد و پرسیب یپس از مدت س گرش را با چادرش بست. حسنیطرف د

و  یزین حالت برخیو در ھم یخواب باش نیه شب، سنگکدم یپاسخ داد: ترسست؟ یچ
رو محبتش در  نیاز ا». شمار روم ن زن عرب بهیتر ن و بدقدمیتر سان شوم  نیو بد یفتیب

گفت:  س عمر ماند. ابن یروز، نزد و ھفت شبانه س نشست و حسن س دل حسن
». میبرو یدن ویا به اتفاق ھم به دد تییایم؛ بیا دهیه ابومحمد را ندکاست  یچند روز«

صرف  یا آنھا را برایآ«گفت:  س رفتند. خوله، به حسن س دن حسنیب به دین ترتیبد
شروع به سخن  س د: حسنیگو یم س عمر ابن». یآر«فرمود: » ؟یدار یغذا نگه م
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ه کرد تا آنکه گوش دادن مشغول یزش یانگ و اعجاب یکگفتن نمود و ما را با سخنان ن
 .١»ما غذا آورد یبرا

 دید نمی ) راص امبریمنان (ھمسران پؤمادران م س حسن
د: یگو یم س عباس دند. ابنید یرا نم ص رمک، ھمسران رسول ابن یحسن و حس

بطور قطع حالل «د: یگو یم یذھب». آنان حالل بود یدن مادران مؤمنان، براید«
 باشد. یم س فراوان حسن یایو ح انگر شرم ین، بی. و ا٢»بود

  ص خدا اش با رسول یشاوندینسبت به خو س رت حسنیغ
چانه زد. فروشنده،  یا ازش، به بازار رفت و با فروشندهیرفع ن یبرا س حسن یبار

، یه او، حسن بن علکگفت و چون متوجه شد  س اال را به حسنکآن  یمت عمومیق
فش یتخف س داد. اما حسن یا ژهیف وی، تخفیاحترام و است، به ص خدا رسول ی نوه

 یخاطر نسبت ه بهکمن، دوست ندارم «رد و فرمود: کن یداریاال را خرکرفت و آن یرا نپذ
 .٣»نمک ییسودجو یزیناچ یاالکدارم، در مورد  ص خدا ه با رسولک

را  ص الله قرآن و سنت رسول یه رھنمودھاکتمام خاندان نبوت بود  یژگین، ویا
از خدمتگزاران خاص  یکیه بن اسماء، یریچنانچه جوش گرفته بودند. یدر پ

ن یبن حس یعل«د: یگو ین بزرگوار میا ی ن، دربارهیبن حس ین بن علیالعابد نیز
 .٤»ز نخوردیدرھم ن یک ی، حتص خدا اش به رسول یکیخاطر نزد به

، او را نشناسد. علتش را از او یسکپوشاند تا  یرفت، خودش را م یو ھرگاه به سفر م
، به من بذل و ص خدا به رسول یکیخاطر نزد من، دوست ندارم به«دند؛ فرمود: یپرس

 .٥»بخشش گردد
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ه چون به کت شده یاظم، رواک یالرضا فرزند موس یابوالحسن عل ی ن دربارهیھمچن
من، دوست «دند؛ فرمود: ید؛ علتش را از او پرسیپوشان یرفت، خودش را م یسفر م

 .١»، به من بذل و بخشش گرددص خدا به رسول یکیخاطر نزد ندارم به
رت را نسبت به ین غیشتریه بکت ھستند ینھا، بزرگان و سرآمدان اھل بیا
چ عنوان به خود اجازه یرو به ھ نیداشتند و از ا ص خدا خود با رسول یشاوندیخو
 ری، سود ببرند؛ بر خالف آقازادگان سایویمنافع دن ین نسبت، برایه از اکدادند  ینم
پدرانشان  ینیگاه دیشند و از جاکش بیتقدس به دور خو ی دند ھالهیوشک یه مکان یاد

 ییھا تیا شخصیه گوکنند کبرخورد  یا گونه ش، بهیروان خویند و با پیسوءاستفاده نما
ا، با یز دنیناچ یاالکسب کاز  یلکما، ب ینی! بزرگان و سرآمدان دیھستند. آر یفرابشر

ه کداشتند  یمثال یش، بدور بودند و عزت نفس بیخو ینیت دیسوءاستفاده از موقع
 یانیاد ینیرد رجال دیکامًال متفاوت با منش و روک ییمایشان، سکرت و سلویس ی هینما

ش یخو ی شهین را حرفه و پیه دکشد ک  یر میبه تصو ییاھنان بوداکو  ییھمچون برھما
 یبرا یھا، قداست یین و بوداھند باستا ینیان دیشوایھا و پ اند. چنانچه برھمن ساخته

به  یازیچ نیگردد و ھ یشان منتقل مینسل، به ا به ه نسلکاند  ش به وجود آوردهیخو
آنان را  یازھایروانشان، نیو پ ٢ش ندارندیخو یزندگ یازھایرفع ن یوشش براکتالش و 

 نند.ک ین میتأم

 سیاشعث بن ق ی بر جنازه س نماز خواندن حسن
، وفات نمود و حسن س یرمؤمنان علیپس از شھادت ام س، چھل روزیاشعث بن ق

س ی، داماد اشعث بن قس است: حسن ی. گفتن٣اش نماز خواند بر جنازه س یبن عل
ن یاساس به ا یف و بیات ضعیاز روا ی. برخ٤ش داشتیاح خوکبود و دخترش را در ن

البته نقش داشته است؛  س یس، در شھادت علیه اشعث بن قکاند  مسأله دامن زده
، نشان س یدر خالفت عل ینقش و یرا بررسین ادعا، وجود ندارد. زیبر ا یلیچ دلیھ
بود  یسکن ی، نخستیرخواه، باوفا و مخلص بوده است. ویخ ی، شخصیه وکدھد  یم

                                                           
 ).۲/۴۳۴ان (یات األعیوف -١
 .۲۲۸، صی، ندویالمرتض -٢
 ).۳/۴۴۴خ (یالتارفي  املکال -٣
 ).۰۲/۳۰۰ب یب التھذیتھذ -٤
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رد؛ ک یش آنھا، اظھار دشمنیدایارزار نمود و با خوارج، از ھمان آغاز پکه با اھل شام ک
ش توبه یاز خطا س یاند: عل خبر داد، خوارج گفته س یه به علکبود  یسکاو، ھمان 

، در نھروان، با یم (داور) منصرف شده است. اشعث، به ھمراه علکن َح ییرده و از تعک
و  یم و استوار با علکمح یا رابطه یبرقراربه  یوافر ی ، عالقهید. ویخوارج جنگ

درآورد.  س ین بن علرو دخترش را به ازدواج حس نیخاندان آن بزرگوار داشت و از ا
 ی ، بر جنازهس درگذشت و حسن س یم، اشعث پس از شھادت علیشتر گفتیچنانچه پ

ه نشان دھد، آنان، کست یدر دست ن س یاز خاندان عل یتیچ رواینماز خواند. ھ یو
از افراد  یکیا پرده از تالش یرده و کمتھم  س یاشعث را به نقش داشتن در شھادت عل

ست یده نیپوش یسکبرداشته باشند. بر  س یشھادت عل ی نهیاشعث در زم ی خانواده
شتگانشان کاز خون  ییجو خوارج به منظور انتقام یزنیرا ی جهی، نتس یه شھادت علک

 .١در نھروان بوده است

 رد:ک یه به او بدک یسکبا  س رفتار حسن
سفرش باز  ی نه آمد و از ادامهیرا در دل داشت، به مد س یعل ی نهکیه ک یشخص

، یگذاشت. و درمیاننه، یاز مردم مد یکیلش را با کنداشت؛ مش یبکماند و توشه و مر
جز حسن  یسک«حواله داد. آن شخص گفت:  س یآن شخص را به حسن بن عل

 کمک س ه از حسنکند دانست ین سان ناخوشایو بد» ند؟کلم را حل که مشکست ین
از ». دید ینخواھ یریچ خیھ س جز حسن یسکه از کبدان «رد. به او گفته شد: یبگ

ه کدستور داد  س نھاد. حسن درمیانلش را با او کرفت و مش س رو نزد حسن نیا
داند  یخداوند متعال، بھتر م«سفر به او بدھند. آن شخص گفت:  یبرا یا و توشه یسوار

تو و پدرت  ی نهکیه ک یگفتند: شخص س به حسن». ندیبرگز یغمبریرا به پ یسکه چه ک
» سفر، به او بدھند؟! ی و توشه یسوار یرا در دل داشت، نزدت آمد و تو، دستور داد

 .٢»سفر، از او بخرم؟ ی و توشه یسوار یم را در ازایه آبروکا سزاوار نبود یآ«فرمود: 
 
 

                                                           
 .۵۲ن، صییخ الخلفاء األمویتارفي  دراسة -١
 )۱۴/۷۶ر (کعسا خ ابنیتار -٢
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 گرانیبا د ینینش در ھم س حسن یمنش ادب و بزرگ
 یرین اثنا فقیه در اکنشسته بود و قصد رفتن داشت  یانکدر م س حسن یروز

ه من، ک یآمد یتو، زمان«رد و فرمود: کاز او استقبال  یبه گرم س آمد و نشست؛ حسن
 ی نوه ی؛ ایآر« :گفت» ؟یدھ یرفتن م ی ا به من اجازهیقصد رفتن داشتم؛ آ

 .١»خدا! رسول

 مردم درمیان س حسن یکاخالق ن
ام  ه دوست داشتهکنیس، نزد من سخن نگفته، مگر اک چیھد: یگو یر بن اسحاق میعم

گاه از او دشنام و سخن  چی. من، ھس ید، جز حسن بن علینگو ید و سخنیوت نماکس
و عمرو  س ین بن علیان حسیه مکن قرار بود یبار؛ ماجرا از ا یکام مگر  دهینشن ییناسزا

ست جز آنچه ینزدمان ن یزیاو چ یگفت: برا س وجود داشت. حسن ییبن عثمان، دعوا
 .٢دمیشن س ه از حسنکبود  ین دشنامیتر ن، بزرگیو ا». بمالد کاش را به خا ینیب

 با دوستانش س حسن ٣یباز لهیت
ردم؛ ھرگاه، من، برنده ک یم یباز لهین، تید: با حسن و حسیگو ید میمان بن شدیسل
و چون » یسوار شو ص خدا تن رسول ی ه بر پارهکت رواست یبرا«گفت:  یشدم، م یم

 ص خدا تن رسول ی ه پارهک ییگو یا خدا را سپاس نمیآ«فرمود:  یشد، م یاو، برنده م
 .٤»ند؟ک یرا بر تو سوار م

 

                                                           
 .۷۳خ الخلفاء، صیف؛ تاری، با سند ضعیق: سلمی)؛ تحق۱/۲۸۱الطبقات ( -١
 ).۰۱۱/۱۹۸ة یالنھایة والبدا -٢
ن ی. ایسنگ کوچکگلوله ھای ، عبارتست از یآمده بود؛ و مداح یبا مداح ی، بازیدر متن عرب -٣

را به  یسنگ یھا گاه گلوله نند و آنک یجاد میا کیوچک یھا ه حفرهکن صورت است ی، بدیباز
 ین بازیندازد، برنده است. ایدر حفره ب یشتریب یھا ه گلولهکس کاندازند؛ ھر  یآن م یسو

ا مسابقه ی ین بازیم اکح ی ب دربارهید بن مسیه، مرسوم بوده است. از سعکمردم م درمیان
 یدر زبان فارس ین بازیا یه براک ین معادلیبنده، بھتر[ندارد.  یالکسؤال شد؛ پاسخ داد: اش

 ی، معادل خوبیباز یو ھم از نظر چگونگ یه به نظر بنده، ھم از لحاظ لغوکبود  یباز هلیافتم، تی
 ]باشد. (مترجم) یم یمداح یا بازیواژه  یبرا

 )۱/۲۹۴( یق: سلمینگا: الطبقات، تحق -٤
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 ییگو ادهیاز ز س ز حسنیپرھ
گشود، بھتر از  یت بود و چون لب به سخن مکشتر اوقات، سایب س یحسن بن عل

و  کد اندیه باکدھد  یآموزش م به ما س یسان حسن بن عل نیگفت. بد یھمه سخن م

ال «ه فرموده است: کباشد  یم ص خدا ن، رھنمود رسولیو ا ١ده، سخن گفت.یگز
: یعنی ٢»�ستقيم لسانه ال �ستقيم قلبه حىت�ستقيم قلبه و يم إيمان عبد حىت�ستق

چ یه قلبش، اصالح گردد و قلب ھکشود مگر آن یراست و استوار نم یا چ بندهیمان ھیا«

من اكن «ن فرموده است: یھمچن .»ه زبانش اصالح گرددکشود، مگر آن یاصالح نم یا بنده
ن، یس به خدا و روز واپسکھر «: یعنی ٣»يؤمن باهللا و ايلوم اآلخر فليقل خ� أو يلصمت

َمن صمت «ه: کت شده یز از او روای. و ن»دیوت نماکا سید یو بگوکید سخن نیمان دارد، بایا
رامون یپ ص خدا . از رسول»ابدی یند، نجات مکار یوت اختکس، سکھر «: یعنی ٤»�ا

زبان و «شود؛ فرمود:  یه باعث ورود مردم به جھنم مکسؤال شد  ین عاملیتر مھم
ه او را وارد بھشت کد یپرس یعمل ی درباره س رمکاز رسول ا س . معاذ٥»شرمگاه

ز ین اعمال و نکر او را از اساس و ص رمکد. رسول اینما یگرداند و از جھنم دور م یم
 ین اساسکا تو را از ریآ«گاه فرمود:  و و آن ٦ن آنھا باخبر ساختین و واالتریتر املکاز

زبان خودش  ص رمکرسول ا» خدا! رسول ی، ایآر«گفت: » آن، باخبر نسازم؟ ی  ھمه
ا ما یخدا! آ رسول یا«رد: کعرض ». ن را از خودت باز بداریشر ا«را گرفت و فرمود: 

ت یمعاذ! مادرت، به عزا یا«فرمود: » م؟یشو یسخنانمان، بازخواست مخاطر  به
 .١»اندازد؟ ی، به چھره در آتش م٨شانیھا شت زبانکجز  یزیا مردم را چیآ ٧ند؛یبنش

                                                           
 چون ُدر. (مترجم) یده گویو گز یم گوک -١
 .۲۸۴۱ی حة، شمارهیالسلسلة الصح -٢
 .۶۱۳۶ی ، شمارهیبخار -٣
 .۶۳۷۶ی ح الجامع، شمارهیصح -٤
 .۶۶۹ی حة، شمارهیالسلسلة الصح -٥
ن اسالم و جھاد را بلندا و کات، اسالم را اساس اسالم، نماز را ریر روایث، بر اساس سایشارحان حد -٦

 اند. (مترجم) مال اسالم دانستهک
 ست. (مترجم)ین نیو نفر رود یار مک ه بهیتنب ی، برایدر زبان عرب ین عباراتیاست چن یگفتن -٧
 رانند. یه بر زبان مکاست  یشان، سخنانیھا شت زبانکمنظور از  -٨
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ن امر، سبب بھبود یه اکست مگر آنیس از او آسوده نک چیھ انزب«د: یگو ید میعب ابن
 .٢»باشد یر اعمالش میسا

ند، فقط یه خوف و ترس خدا در دل بنشک یزمان«گفت:  یاتب ھمواره مکابن ال
 .٣»شود یم ید، بر زبان جاریسخنان مف

ما  ین مضمون برایبد یا ) نامه/ز (یعمر بن عبدالعز«گفته است:  یاوزاع
گردد و  یا خرسند میاز دن کیند، به اندکاد یثرت ک ه مرگ را بهک یسکفرستاد: اما بعد: 

بر  یدید و فقط سخنان مفیگو یم سخن مکه سخنش را جزو اعمالش بداند، ک یسک
 .٤»آورد. والسالم یزبان م

شتر اوقات، یرو ب نیدانست و از ا ی، سخنانش را جزو اعمالش مس یحسن بن عل
 ت بود.کسا

  س یحسن بن عل یو حاضرجواب ییگو بداھه
د و یپوش ییبایفاخر و زرد و لباس که غسل کپس از آن س از روزھا، حسن یکیدر 

ھود برخورد یازمندان یاز ن یکین راه با یرون شد. در بیاش ب  خودش را آراست، از خانه
ر بود و در یبرد و ندار و فق یرنج م یمارین بر تن داشت و از بیپشم یه لباسکنمود 

اش را سوزانده بود.  ، چھرهیمروزید، آفتاب داغ نیشک یبر دوش م یآب که مشک یحال
». دارم یغمبر! پرسشیپ ی نوه یا«ه گفت: استد؛ آنگیخوست تا با س ، از حسنیو

افر کا زندان مؤمن و بھشت یگفت: دن یگفت: پدربزرگت م» ست؟یسؤالت، چ«فرمود: 
ه از آن بھره کنم یب یم یت بھشتیا را برایافرم، اما من، دنکو من،  ی. و تو، مؤمن٥است

ه تنگنا و فقر آن، مرا به کنم ک یمشاھده م یخودم ھمچون زندان یو آن را برا یبر یم
اگر «، فرمود: یھودیدن سخنان آن یپس از شن س حسن». ت انداخته استکرنج و فال
 یدیفھم ی، میردک یده، مشاھده مید کمن، تدار یه خداوند، در آخرت، براکآنچه را 

است و اگر  یھمچون زندانت من در آخرت، یسه با وضعیمن در مقا ینونکه حالت ک

                                                                                                                                              
 ح دانسته است.یث را صحین حدی، ای؛ نرمذیسنن الترمذ -١
 ).۳/۳۷۲صفة الصفوة ( -٢
 ).۴/۳۲۳ن (یشیمرجع پ -٣
 ).۵/۱۳۳ر أعالم النبالء (یس -٤
 ۴۱۱۳ی ماجه شماره مسلم و ابن -٥
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 یته پکن نیتو در آخرت، آماده نموده، بد یمتعال، برا یه خداک یدید یرا م یعذاب
 .١»یبر یسر م به یدر بھشت پھناور کنیه تو، اک یبرد یم

به آن  یرو، پاسخ واضح نیبود و از ا یگو حاضرجواب و بداھه س یحسن بن عل
د، ینال یه از آن مکاش  یویت دنیه وضعکش روشن نمود یب برایترت  نیداد و بد یھودی

 س یسان بھشت است و حالت خود حسن مجتب افران، بهک یسه با عذاب اخرویدر مقا
دان یجاو یھا سه با نعمتیپنداشت، در مقا یپرنعمت م یه آن شخص، آن را بھشتک

 .٢باشد یجھنم م یکآخرت، ھمانند  یان در سرایبھشت

  س نیحسن و حس عباس به احترام ابن
عباس و حسن و  ن اثنا ابنیم. در ایبود س عباس د: در باغ ابنیگو یاد میابوز کمدر

از  یکینار کگاه بازگشتند و  در باغ نمودند؛ آن یآمدند و گشت و گذار س نیحس
» ؟یخوردن دار یابر یزیا چی! آکمدر یا«به من گفت:  س بارھا، نشستند. حسنیجو

درشت و دو دسته  کنم یمن، نان و مقدار». اوریب پس«فرمود: م. یا گفتم: نان پخته
 یخوب کی! چه خوراکمدر یا«)آوردم. از آن تناول نمود و سپس فرمود: یتره(سبز

م جمع یباغ را برا ی! بچه ھاکمدر یا«غذا آورد و گفت:  یادیگاه مقدار ز آن». بود
ا خودت ینخورد. گفتم: آنان نھاد و خودش، از آن آ یو سپس آن غذا را جلو» نک

پس از آن، برخاستند و ». نھا بخورندیه اکشتر دوست دارم یب«؟ فرمود: یخور ینم
را  س حسن ی، سوارس عباس را جلو آوردم. ابن س حسن یوضو گرفتند. من، سوار

را آوردند و  س حسن یش ھموار نمود تا سوار شود. سپس سواریگرفت و آن را برا
ه کسوار شود. پس از آن س نیگه داشت تا حسنز یرا ن س نیحس یسوار س عباس ابن

ن حال ی، با ایتر ن دو بزرگیگفتم: تو، از ا س عباس ن رفتند، به ابنیحسن و حس
، یدان یا مینادان! آ یا«؟! فرمود: ینک یشان آماده میو آن را برا یدار یآنان را نگه م یسوار

ن، از فضل و نعمت خدا بر من یو ا ھستند ص خدا نھا، فرزندان رسولیستند؟ اکینھا یا
 .٣»نمکشان آماده یشان را نگه دارم و آنھا را برایھا یق داد سواریه به من توفکاست 

                                                           
 .۳۲د رضا، صی، محمد رشبن یالحسن و الحس -١
 .۳۳د رضا، صی، محمد رشبن یالحسن و الحس -٢
 ).۱۴/۶۹ر (کعسا خ ابنینگا: تار -٣
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انگر محبت وافرش یگذاشت، ب ب نیبه حسن و حس س عباس ه ابنک یاحترام
طور  آنان است؛ ھمان یگاه واالیلت و جایاز فض یق ویبه آن بزرگواران و شناخت دق

لت یه فضکرا تنھا اھل فضلند یباشد. ز یز مین س عباس لت ابنیفض ی دھنده نشانه ک
 نند.ک یم کفاضالن را در

رش را یه نظکداشت  یا چنان رفتار محترمانه ش آنیبا عمو س یرمؤمنان علیام
، به س یمار شد و علیب س عباس :دیگو یم س عباس افت. ابنیتوان  یم مک یلیخ
من،  ی، به جایدھم. و یرا ماساژ م س عباس یه پاھاکد یدمرا  س یادتش آمد. علیع

م ھستم. یش از تو سزاوار (خدمت) عمویمن، ب«را گرفت و فرمود:  س عباس یپاھا
ان ما یم حمزه و برادرم جعفر را از میو عمو ص رمکمتعال، رسول ا یھرچند خدا

 یکیھر شخص، ھمچون پدر اوست و ن یم گذاشته است. عمویرا برا س برده، اما عباس
م یرا به عمو یا! صحت و سالمتیباشد. خدا یردن به پدرش مک یکیردن به او، ھمانند نک

 .١»بده یھا، جا ن مقامیش در واالتریبدار و مقامش را واال بگردان و او را نزد خو یارزان

  س ر از حسنیش عبدالله بن زبیف و ستایتعر
 یاز روزھا یکیه در پگاه سرد کدم یر را دی: عبدالله بن زبدیگو یعبدالله بن عروه م

 س نار حسنکه از کش از آنینشست؛ به خدا سوگند پ س ینار حسن بن علکزمستان، 
 س ن نمود. نزد عبداللهین امر، مرا خشمگینشست؛ و ا یا یشانیزد، قطرات عرق بر پیبرخ

نار حسن که کدم یتو را د«گفتم: » ؟یخواھ یچه م«فرمود: » عمو! یا«رفتم و گفتم: 
 یا«فرمود: ». ات نشسته بود یشانی، عرق، بر پیو چون برخاست ینشست س یبن عل

نزاده و  ین فرزندی، چنیچ زنیه ھکام! او، پسر فاطمه است؛ به خدا سوگند  برادرزاده
 .٢»پرورش نداده است

 
 
 
 

                                                           
 .۳۳۷، صیذخائر العقب -١
 ).۱۴/۷۰ر (کعسا خ ابنیتار -٢
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 ...گذشت ب نیان حسن و حسیآنچه م
ان حسن و یه مکپردازد  یم ییر ماجراکبه ذ ١ض،یتمر ی غهیان، با صکابن خل

 ب نیان حسن و حسیه مکد: گفته شده یگو ی، میرخ داده است. و ب نیحس
گفته شد: چه خوب بود  س نیردند. به حسکجه با ھم قھر یرخ داد و در نت ییبگو مگو

 یه براکاست  یسکلت، از آِن یفض«تر است. فرمود:  ه از تو بزرگک یرفت ینزد برادرت م
نه بر برادرم، ین زمیه در اکگردد و من، دوست ندارم  یقدم م شیردن، پک یآشت
 س نیرو نزد حس نید؛ از ایرس س به حسن س نین سخن حسیا». ابمیلت یفض

 .٢رفت

، خاله، عمو ییپدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، دا ی هین مردم از ناحیتر یگرام
 و عمه

از بزرگان و اشراف، فرمود:  یجمعو  س ، در حضور عمرو بن عاصس هیمعاو
، خاله، عمو و عمه، ییپدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، دا ی هین مردم از ناحیتر یگرام«

پدر «را گرفت و گفت:  س برخاست و دست حسن ینعمان بن عجالن زرقان» ست؟کی
جه ی. مادربزرگش، خدص خدا است؛ و مادرش، فاطمه؛ و پدربزرگش، رسول ین، علیا

اش، قاسم؛ و  ییباشد و دا یطالب م یبنت اب یھان اش، ام ش، جعفر؛ عمهیعمو است و
 .٣»نبیاش، ز خاله

  س نیو برادرش حس س محبت وافر مردم به حسن
ردند که نماز عصر را با جماعت ادا کدم یرا د ب نید: حسن و حسیگو ید میابوسع

حجراالسود رفتند و پس از استالم آن، ھفت دور، طواف نمودند و  یو سپس به سو
 ص خدا رسول یھا ن دو، نوهیآوردند. مردم گفتند: ا یعت نماز بجاکگاه دو ر آن

ه کقدر ازدحام نمودند  آن دو ھجوم آوردند و آن یب مردم، به سوین ترتیھستند. بد

                                                           
ل یھمچون: ق ؛مجھول دارند یه ساختارکشود  یگفته م یض، در اصطالح به واژگانیتمر ی غهیص -١

ان شود، از قوت و یض بیتمر ی غهیشود.. آنچه با ص یا گفته می: گفته شده یبه معنا قال،یو 
 ار است. (مترجم).یست و احتمال ضعف آن، بسیبرخوردار ن یصحت چندان

 ).۲/۶۹ان (یات األعیوف -٢
 ).۱۴/۷۰ر (کعسا خ ابنیتار -٣
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، ھمراه ١ھا یانکاز ر ییکنند و جلوتر بروند. کنتوانستند طواف  بن یحسن و حس
رد. ـ و او، ک دور  س دست او را گرفت و مردم را از اطراف حسن س نیآن دو بود. حس

ه از مقابل که ھر بار کدم یگذاشت. ـ من، آن دو را د یبه برادرش م یاریاحترام بس
 نمودند. یم ٢ردند، آن را استالمک یحجراالسود، عبور م

امل کخاطر نماز، نتوانستند ھفت دور  ا بهیگو د گفتم:ید: به ابوسعیگو یم ٣یراو
 .٤امل طواف نمودندکه ھفت دور کنه؛ بل :نند؟ پاسخ دادکطواف 

  س حسن یھا و اندرزھا یاز سخنان، سخنران یفراز
بر، حرص کز است: تیت مردم، در سه چکھال«فرموده است:  س ی] حسن بن عل۱[

د؛ یس گردیملعون قرار گرفتن ابل سبِب ن را به دنبال دارد و ید یبر، نابودکو حسد. ت
از بھشت شد. و حسد، انسان را به  ÷ حرص، دشمن نفس است و باعث اخراج آدم

 .٥»ل را به قتل رساندیل، ھابیه قابکن حسد بود یخاطر ھم شاند و بهک یم یبد یسو

  س حسن ی ن سخن ارزندهیمختصر بر ا یشرح

 بر:ک یماریب
ستن به یو نگر ینیب خودبزرگ یباشد و به معنا یبر، متضاد تواضع مکا تیبر ک

شمار  به یاخالق یھا بین آفات و آسیتر از بزرگ یکیر است و یتحق ی دهیگران با دید
تر  عیاست و باعث نزول ھرچه سریھا و بال بتیاز مص یاریبر، خاستگاه بسکرود. ت یم

 ی ستهیاست و شا أل بر، تنھا سزاوار اللهکه کگردد. چرا یم یخشم و غضب الھ
توانا و  یند و او، خدایران و بندگان اوکمخلوقات، چا ی را ھمهیست. زیس جز او نک چیھ

ست ین نیجز ا یزیورزد، سزاوار چ یبر مکه ک یسکرو  نیاست. از ا یتمام ھست کمال

                                                           
ه کالمطلب، منسوب است  د بن ھاشم بن عبدالمطلب بن عبدمنافیزیانه بن عبد ک، به ریا ویگو -١

 ن زد.یگرفت و او را به زم یشتکبا او  صرمکدو بار رسول ا
خطاب به حجر  س ند. عمر فاروقیگو یدن بر آن، استالم میشکدن حجراالسود و دست یبه بوس -٢

بوسد، ھرگز تو را  یه تو را مکدم ید یرا نم صالله به خدا سوگند اگر رسول«فرمود:  یاالسود م
 [مترجم]». دمیبوس ینم

 .یة الدھنیعمارة بن معاو یعنی -٣
 ).۱۴/۶۹ر (کعسا خ ابنیتار -٤
 .۳۱، ص…م حبکعلموا أوالد -٥
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ش، پا فراتر یخو ی ه، از حد و اندازهکمتعال، او را خوار و زبون بگرداند؛ چرا یه خداک
 یچ مخلوقیسته و سزاوار ھیه شاکرا به خود، نسبت داده  یگاھیو مقام و جا نھاده

 .١ستین
ل و عالقه به یدارد؛ از جمله: م یارکو آش یظاھر یھا بر، نشانهکت :برکتی ھا نشانه

گران؛ محبت به نشستن در یبر د یگران باشد؛ اظھار برتریه ھمواره، جلوتر از دکنیا
، سخنش را یسکه کنیبرانه راه رفتن. ناراحت شدن از اکده و متیمجالس و خرام یباال
م کجا.  رش سخن درست و بهیز عدم پذیند؛ ھرچند سخنش، نادرست باشد و نکرد 

 ی دهیستن به آنان با دیران و نگریبه مسلمانان مستضعف و فق یتوجھ یو ب یتوجھ
به سبب داشتن مال و  ینیب بزرگ به نسب. و خود یر. افتخار به پدران و فخرفروشیتحق

ھواداران، دوستان و  ی، قدرت و فراوانییبایدت، زابه عمل، عب بالیدنا یدانش و 
 .٢…شان ویخو

 از آن ییرھا یھا بر و راهک یماریدر امان ماندن از ب یچگونگ
ل و یا میا نه؟ آیبر است کا جزو افراد متیه آکد از خود بپرسد ی، بایھر مسلمان

افت ی یضع و فروتنابه تو یششکر؟ اگر در خودش، عالقه و یا خیبر دارد کبه ت یششک
ه کند کر کمتعال را ش یآمد، پس خدا یورزند، بدش م یبر مکه ک یبر و افرادکو از ت

ن صورت، خودش را سرزنش یر ایت فرموده است. در غیبه او عنا ین نعمت بزرگیچن
ش از کن نفس سریز با ایش بپردازد و به مجاھده و ستینفس خو ی د و به محاسبهینما
از  یاریو روزه و عبادت مشغول گردد و آن را از بس أل اد اللهیر و کثرت ذکق یطر

سان، نفس، رام شود و به راه رشد  نیند تا بدک، محروم آسایشھا و اسباب مباح  یآسودگ
 ابد.ی یی، رھایمارین بیدور گردد و از ا یو گمراھ یشکش بازگردد و از سریخو یو تعال

آن را مد  یو اخرو یویدن یامدھایبر و پک یماریقت بید ھمواره حقیبا یمسلمان ھر
ا و آخرت یآن در دن یھا ز مجازاتیو ن ،عتیبر در شرکم تکنظر قرار دھد و به ح

ت، و ین بر اساس تجربه و واقعیقرآن و سنت و ھمچن یھا شد و بر اساس دادهیندیب
 یچه عواقب تکبر، هک، توجه داشته باشد اران و سرگذشتشانکویکن نیراست یھا داستان

طان یاز صفات ش یکیبر، که تکان نموده یب یروشن م، بهیرکرا به دنبال دارد. قرآن 
 د:یفرما یاست؛ چنانچه م

                                                           
 .۳۴۲ة النفس، صکیتزفي  منھج اإلسالم -١
 .۳۴۲ن، صیشیمرجع پ -٢
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ْ سۡ ٱ لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  قُۡلَنا �ذۡ ﴿ ْ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  فََسَجُدٓوا َ�ٰ  إِبۡلِيَس  إِ�َّ
َ
َوَ�َن ِمَن  َتۡكَ�َ سۡ َوٱ �

  .]۳۴[البقرة:  ﴾٣٤َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ
س یردند جز ابلکد، ھمه سجده ینکآدم سجده  یم: برایه به فرشتگان گفتک یو ھنگام«

 .»دیافران گردک ی بر) از زمرهکو ت یخاطر نافرمان د (و بهیبر ورزکه سر باز زد و تک
 د:یفرما یبر را دوست ندارد؛ چنانچه مکمتعال، آدم مت یخدا

نَّ ﴿
َ
َ ٱَ� َجَرَم أ ونَ  َما لَمُ َ�عۡ  �َّ ۡ ٱَ� ُ�ِبُّ  إِنَُّهۥ ُ�ۡعلُِنونَۚ  َوَما �ُِ�ُّ  ﴾٢٣ُمۡسَتۡكِ�ِ�نَ ل

  .]۲۳[النحل: 
گاه است از آنچه پنھان م« ند (و ینما یار مکسازند و از آنچه آش یبطور قطع خدا آ

بر کتکه را  یسانکد و ینما یشان را در قبال اقوال و اعمالشان، بازخواست میخداوند، ا

 .»بران را دوست نداردکند). ھمانا خداوند، مستک یورزند، مجازات م یم
 د:یفرما ین میھمچن

كَ  َوَ� تَُصّعِرۡ ﴿  ٱ ِ�  َ�ۡمِش  َوَ�  لِلنَّاِس  َخدَّ
َ
ۖ  �ِض ۡ� َ ٱ إِنَّ  َمرًَحا  َتالٖ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ ُ�ۡ  �َّ

  .]۱۸[لقمان:  ﴾١٨فَُخورٖ 
چ یه خداوند، ھکن راه مرو؛ چرایمگردان و مغرورانه بر زم یاز مردم رو بر،کبا ت«

 .»را دست ندارد یبر فخرفروش و مغرورکمت
بر است و فرد کافراد مت یھا یژگیو غرور، جزو و یبر و فخرفروشک، یخودپسند

متعال، بر قلبش، مھر نھد؛  یه خداکن قرار دارد ین، در معرض ایب بر و خودبزرگکمت
 د:یفرما یم أل اللهه کچنان

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱ َءاَ�ِٰت  يَُ�ِٰدلُوَن ِ�ٓ  �َّ تَٮُٰهۡمۖ  ُسۡلَ�ٰنٍ  بَِغۡ�ِ  �َّ
َ
ِ ٱ ِعندَ  َمۡقًتا َكُ�َ  � وَِعنَد  �َّ

ِينَ ٱ َّ�  ْۚ ُ ٱ َ�ۡطَبعُ  َكَ�ٰلَِك  َءاَمُنوا ِ قَلۡ  �َّ
ّ�ُ ٰ ٖ  بِ َ�َ  ]۳۵[غافر:  ﴾٣٥َجبَّارٖ  ُمَتَكّ�ِ

ز ی، به ستیات الھیداشته باشند، در برابر آ ته در دسک یلیدلچ یه بدون ھک یسانک«
) موجب یات الھیدر برابر آ یش نادرستکشمکن جدال و یپردازند. (چن یو مجادله م

ه ک یگونه خداوند، بر ھر دل نیاند. ا مان آوردهیه اکشود  یم یسانکم خدا و یخشم عظ

 .»رد)یگ یص را از آن میتشخنھد (و قدرت  یر مھن و زورگو باشد، مُ یب  رگزب خود
ه دچار ک یسکرود و  یشمار م بر بهکن نوع تیغروِر برخاسته از علم و عبادت، از بدتر

م حجت خدا بر بندگانش را دارد و که علم و دانش، حکد بداند یشده، با یبرکن تیچن
گاه، پذ ی شود، عذر و بھانه یرفته میه عذر جاھل، پذکگونه  آن رفته یعالم و فرد دانا و آ
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گاھ یه از روک یبرکرا گناِه شخِص متیگردد. ز ینم  ی، خداوند متعال را نافرمانیآ
بر و کگران است. اگر خاستگاه تیدتر از دیشتر و شدیمراتب ب د، بهینما یم

 د:ید از او پرسیاوست، با ینژاد ی شهیفرد، نسب و ر ینیب خودبزرگ

 لـاضـود فـو بـدر تــگريم، پ
 

 را چه حاصل؟از فضل پدر، تو  
 

ده یآفر کد و ناپایپل یا ه پدرش ھمچون خود او، از نطفهکد بداند یبا ین شخصیچن
ه ھمه، کد بداند ینازد، با یبالد و م یش میه به پدران و اجداد خوک یسکشده است. 
ده یآفر کھستند و آدم، از خا ÷ را ھمه، فرزندان آدمیدارند؛ ز کیخا یاصل و اصالت
نانه و یب واقع ید نگاھیفته شده، بایش فریخو ییبایبه جمال و زه ک یسکشده است. 

ن باشد. اگر یوانات، ظاھربیه ھمچون حکندازد، نه آنیش بیخردمندانه به باطن خو
ن ید و در ایر نماکتف کیش مغرور گشته، اندیخو ی، به قدرت و توان جسمیسک
ند، چه بر کدرست عمل ناش،  یعصب یا تارھایھا و  رگیاز مو یکیه چنانچه کشد یندیب

ه به ک یگردد؟! افراد یناتوان و درمانده م یلیه خکن است یر از ایا غید؟ آیآ یسرش م
ھمچون قارون و ھامان  یسانکاند، به فرجام  فته و مغرور شدهیش فریمال و ثروت خو

، به یسکروز و بدبخت شدند. اگر  رهی، تییھمه ثروت و دارا ه با وجود آنکبنگرند 
بر که تکد یتر از آن خواھد د کوچک یلیان شد، خودش را خیه بکد یعمل نما یبیترت

سان  نیند و بدکار یاخت یه تواضع و فروتنکابد ی ین نمیجز ا یا رو چاره نیبورزد؛ از ا
گردد.  یم یا و آخرت از او راضیگرداند و در دن یم یمتعال، او را سرافراز و گرام یخدا

ا یو  یا سنت نبویم یرکشان در قرآن یھا ه داستانک یبرانکد از سرگذشت متی! بایآر
بر و غرور، کاز ت تواند یم ب انسان،ین ترتیگذشتگان آمده، عبرت گرفت. بد یھا داستان

زود، درصدد درمان آن  یلیدچار شود، خ کخطرنا یمارین بیند و چنانچه به اک  یدور
نشست و برخاست نمود و از اخالق و ار و فروتن، کویکد با افراد نین باید. ھمچنیآ یبرم

بر که تک یسانکبا  ینینش د از ھمیز بایرد. و نکگران، استفاده یاقوال و رفتارشان با د
 ی نهیسان زم نیز نمود تا مبادا اخالقشان در انسان، اثر نھد و بدیورزند، پرھ یم

 .١ا و آخرت، فراھم گرددیناگوار آن در دن یامدھایو پ یرفتار یھا بیآس
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 حرص: یماریب ◙

رسال يف غنم بأفسد هلا من حرص «فرموده است:  ص خدا رسول
ُ
ما ذئباِن جائعاِن أ

زنند،  یان گوسفندان میه به مکدو گرگ گرسنه «: یعنی ١»الرشف دلينهمال وـال مرء ىلعـال
ن شخص را یاست، دیه حرص مال و رکنند ک یجاد نمیگوسفندان ا یبرا یقدر فساد و خراب آن

 .»شاندک یم یفساد و تباھبه 
و  یطلب ه جاهکان نموده یجالب، ب یث، در قالب مثالین حدیدر ا ص رمکرسول ا

 یاش را به تباھ یندارین و دیا، دیحرص و آز مسلمان نسبت به مال و ثروت دن
 یا جادشده توسط دو گرگ گرسنهیا یتر از خراب مک، ین فساد و تباھیشاند و اک یم
ه چوپان خبردار شود، گوسفندان را کآن یزنند و ب یگوسفند م ی ه شب به گلهکست ین
امًال ک، ین حالتیھا در چن ن گرگیجادشده توسط ایا یو خراب یزان تباھیدرند. م یم

برخاسته از  یه فساد و تباھکان فرموده یث، بین حدیدر ا ص خدا واضح است. رسول
ه ک یا دو گرگ گرسنه یبنش، از خرایاست، در دیحرص و آِز شخص نسبت به مال و ر

باشد.  یز میشتر نیا بیو  یه چه بسا مساوکست؛ بلیتر ن مکزنند،  یگوسفند م ی به گله
ن مسلماِن یاز د کیه فقط بخش اندکد یفرما یته اشاره مکن نیبد ص رمکا رسول ایگو
 ت زنھار و ھشدار داده شده تاین مثال ارزنده، نھایماند. در ا یص و آزمند درامان میحر

 د.یز نمایا، پرھیو حرص و آز نسبت به مال دن یطلب مسلمان از جاه

 حرص و آز مال و ثروت، بر دو نوع است:
به  یا صانهیاق وافر و حریه مسلمان، اشتکن است ینوع حرص و آز، ا یک

در  یوششکچ یخاطر محبت وافرش به مال و ثروت، از ھ دارد و به یاندوز ثروت
ن یند و با تمام وجود، در اک ینم یوتاھکحالل،  یھا راه سب مال و ثروت ازک ی نهیزم
، مصداق ین افرادیندارد. چن کی، بایو تالش یچ سختیگذارد و از ھ یه مینه مایزم

ما ذئبان «ت نموده است: ین الفاظ روایبا ا س یاز عاصم بن عد یه طبرانکھستند  یثیحد
 .٢»نهيمال والرشف دلـال مسلمـغنم أضاعها ر�ها بأفسد من طلب ال ان ضال يف�ضار
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 د:یگو یث میدر شرح حد /رجب  ابن
 یص، عمرش را برایه انسان حرکاست  یافکن ی، ھمیحرص و آِز زراندور یبد یبرا

 یبرا یه عمر انسان، فرصت باارزشکند؛ حال آنک یبه دست آوردن مال و ثروت تباه م
ص یب، آدم حرین ترتیرود. بد می شمار دان بھشت بهیجاو یھا سب درجات واال و نعمتک

 ی ه مقدار و اندازهکدھد  یاز دست م یزیچ یبھا را در جستجو ن فرصت گرانیو آزمند، ا
گردد، اما انسان،  یم یب ویانسان مقدر شده و به ھر حال، نص یاز آن، برا یمشخص

گذارد و مال و  یسب مال و ثروت مک یبرا یادیه وقت زکورزد و پس از آن یحرص و آز م
سوی د، رخت سفر به یه از آن استفاده نماکشود  یآورد و وقت آن م یم مھفرا یثروت

گران ید یش به دست آورده، برایبھا ه با بذل عمر گرانکرا  یبندد و مال و ثروت یآخرت م
د یه باکاست  یتابکماند، حساب و  یش میه براک یزیرود و تنھا چ یا میگذارد و از دن یم

ه کماند  یم یسانک ینده، براکخاطر آن، جان  ه بهک ینفِع مال و ثروتسان  نیپس دھد. بد
ص یه آدم حرکاست  یافکن یحرص و آز، ھم یبد یه براکنیستند. خالصه ایممنونش ن

 .١ندک یمال، صرف م یآور و جمع یاندوز اش را در ثروت هیما و آزمند، عمر گران
 رف شدـایه در این صـر گرانمـعم

 

 و چه پوشم شتاءف یتا چه خورم ص 
 

ردن مردم، در ک یه درصدد راضکنین، عبارتست از ایقی«د: یگو یم س مسعود ابن
و  یبش نموده، حسد نورزیخاطر آنچه خدا، نص س بهک چیو به ھ یبرابر خشم خدا نباش

ه حرص و آِز ک؛ چراینکه خداوند متعال، به تو نداده، سرزنش نکخاطر آنچه  را به یسک
ش ناگوار یگران، برایه نعمت خدا بر دک یچ حسودی، و حسادت ھیص و آزمندیچ حریھ

و  یمتعال، راحت یگردد. ھمانا خدا ینم یسکاست، مانع از فضل و نعمت خدا بر 
 .٢»نھاده است یو ناخرسند کن و رضا قرار داده و غم و اندوه را در شیقیرا در  یشادمان

ا نزد من، از یحرص و آِز دن«گفت:  یرد و مک یاد مید، سوگند یعبدالواحد بن ز
برادران! نه به ثروت و  یا«گفت:  می زیو ن». تر است کترسنا ،ن دشمنانیتر سرسخت

ه در حال کخاطر آن ه بهکشه و درآمدش؛ بلید و نه به پیببر ک، رشیصیچ حریھ یتوانگر
 کآخرت، او را ھال یه فرداکورزد  یبر مکگردد و ت یمشغول م یزیحاضر به چ

حرص، بر دو نوع است: «فرمود:  ین میھمچن». دینفرت به او بنگر ی دهیبا دند، ک یم
ه انسان به اطاعت و کن است یبار و حرص سودمند؛ حرص سودمند، ا بتیحرص مص
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بار، عبارتست از حرص  وافر داشته باشد و حرص اندوه ی ، حرص و عالقهأل الله یبندگ
 .١»ایو آز شخص نسبت به دن

ا داشت، یبه دن یاق وافرایه حرص و اشتکزانه، به برادرش از دانشمندان فر یکی
ا یو در خدمت دن یورز یا حرص میاما بعد: تو، به دن«ن مضمون نوشت: یبد یا نامه

ه به تو ک ییھا بیھا و آس یماریاز تو و ب یگردانیا، با رویه دنک، حال آنیا قرار گرفته
ار افراد یه چه بسک یدان یو نم یا دهیا تو ندید. گوینما یم یمحل یرسد، به تو ب یم

رغبت  یا بیه به دنک یار افرادیز محروم شده و چه بسیه از ھمه چک یص و آزمندیحر
 ».اند مند گشته اند، اما از آن بھره بوده

ه ک یسکشتر است و یغم و اندوه آدم حسود، از ھمه ب«د: یگو یاز فرزانگان م یکی
ش از یص، بیباشد. آدم حر یتر م بخش لذت، شادتر و اش یند، زندگک یشه میقناعت پ

را دست  یگده زنک یسکورزد و  یم ییباکیطمع) ش یت و آزار، (از رویھمه در برابر اذ
 یش از ھمه، عالم ودانشمندیند و بک یا پشت میش از ھمه، به دنیرد، بیگ ین مییپا

 .٢»ندک یم یوتاھکه کگردد  یمان میپش
 شاعر چه خوب سروده است:

 داء قد أرضرص ـاحل
 

 الـري إال قليـن تـبم 
 

 كم من حريص طامع
 

 ٣واحلرص صريه ذليال 
 

شتر ی، در بیا دهیه خود دک طور  ه ھمانکاست  یو مرض یماریحرص، ب: «یعنی
ص و یده و چه بسا حرص و آز، آدم حریده، ضرر رسانیه حرص ورزکس کموارد به ھر 

 ».ار را خوار و زبون نموده استک طمع
ش مال یه انسان، ھمانند نوع اول آن، خواھان افزاکن است یدوم حرص و آز، انوع 

ا از راه یست، از راه حالل باشد و یش مھم نیه براکن تفاوت یو ثروتش باشد، اما با ا
مال یه بر گردن اوست، پاکرا  یاز حقوق واجب یارین راستا، بسیدر ا یحرام؛ حت

 ی سوره ۱۶ ی هیه در آکاست  یناپسند ین، ھمان بخل و حرص نفسانیند. و اک یم
 تغابن، بدان اشاره شده است:
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ْوَ�ٰٓ  َ�ۡفِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق  َوَمن﴿
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ]۱۶[التغابن:  ﴾ُمۡفلُِحونَ ل

ش، مصون داشته شوند، آنان، بطور قطع یه از بخل و حرص نفس خوک یسانکو «

 .»رستگارند
فرموده  ص رمکه رسول اکت شده یروا س داود از عبدالله بن عمرو یدر سنن اب

قبل�م؛ أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من اكن «است: 
ه سبب کد یزیبپرھ یاز حرص و آزمند: «یعنی ١»أمرهم بالفجور ففجروابابلخل فبخلوا، و

ز یفرا خواند و آنھا ن یشاوندیخو ی د؛ آنان را به قطع رابطهیان شما گردینیشیت پکھال
دند؛ یز بخل ورزیفراخواند و آنھا ن یشان را به بخل و ُزفتیرا گسستند. ا یشاوندیخو ی رشته

 ».ت نمودندیز معصیت فرا خواند و آنھا نیآنان را به گناه و معص
 یزیسب چکه صاحبش را به کاند  ردهکف یتعر یدیاز علما، ُشح را حرص شد یبرخ

حقوق آن  یدارد و سپس مانع از ادا یا حرام بودن آن، وا میبدون توجه به حالل 
ه انسان در کاست  یزیاز بذل و بخشش چ یو خوددار یُزفت یگردد. بخل، به معنا یم

ه از آِن کاست  یگریز دیا ھر آن چیگرفتن بناحق مال  یدست دارد. شح، به معنا
و ». است یگناھان و معاص ی شح، اساس ھمه«ه: کگفته شده  یباشد. حت یشخص نم

 .٢باشد یشح و بخل م ی گر از سلف صالح، دربارهید یو برخ س مسعود ر ابنین، تفسیا
ه کروند. البته چنان یار مک گر بهیدیک یشح و بخل، به معنا یھا است: واژه یگفتن

مال و  انسان بهه حرص و آز ک یم، در اصل با ھم تفاوت دارند و زمانیردکان یشتر بیپ
ه کمان را به دنبال دارد و اگر باعث شود ین و ایار دکبرسد، نقصان آش حدن یت، بدثرو

حرام  یھا سب مال و ثروت، به راهک یند و براکشخص، حقوق و واجبات مال را ادا ن
نھد  یم یاستکرو به ضعف و  اندازه مانش، تا بدانین و این صورت دیاورد، در ایب یرو
 ماند. نمی یباق کیمانش، جز اندیه از اک

ان حرص و یز ش از ضرر وی)، بیطلب جاه و مقام (جاه ان حرص و آزِ یو اما ضرر و ز
و حرص و ولع نسبت به  ییجو ی، برتریطلب ه جاهکبر مال و ثروت، است. چرا یآزمند

، ضرر دارد و زھد یاندوز ش از حرص و آز ثروتیمراتب ب بنده، به یاست بر مردم، برایر
به مال و ثروت  یعالقگ یتر از ب سخت یلیت و پست و مقام، خاسیبه ر یرغبت یو ب
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دن به جاه و مقام، مال و ثروت یرس یھا حاضرند برا از انسان یاریاست؛ چنانچه بس
 بر دو نوع است: یطلب نند. جاهک، خرج یفراوان

و  ییرا در قدرت و فرمانروا یه انسان، شرف و برترکل است کن شینوع آن، بد یک
شتر اوقات سبب یه در بکاست؛ چرا کخطرنا یلین، خیند و اک یمال و ثروت جستجو م

متعال  یگردد. خدا یرامت، عزت و شرافت آخرت مک، یکیر و نیت انسان از خیمحروم
 د:یفرما یم

ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿ ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ِخَرةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �ُعلُوّٗ  يُرِ�ُدونَ  َ�  لِ�َّ
َ
 َ�ٰقِبَةُ لۡ َوٱ �ۚ َوَ� فََسادٗ  �ِض ۡ�

  .]۸۳[القصص:  ﴾٨٣ُمتَّقِ�َ لِلۡ 
و  ین، خواھان برتریه در زمکم یگردان یم یسانک ی آخرت را تنھا بھره یما، آن سرا«

، یطلب جاه یھا یشان، از آلودگیھا ند (و دلیجو ینم یستند و فساد و تباھیبار نکاست

 .»باشد یزگاران میو پالوده است) و عاقبت، از آِن پرھ ک، پایارکو تبھ ییجو یبرتر
است بوده و به آن یو ر یا خواھان برتریه در دنک یطلب ند افراد جاهکم و اندک یلیخ

اند. چنانچه  و تنھا مانده ١ به خود، واگذار شده ین افرادیه چنکافته باشند؛ بلیدست 

 َسُمَرَة، ْ�نَ  َ�بَْدالرَّمْحَِن  يَا«فرموده است:  س به عبدالرحمن بن سمره ص رمکرسول ا
لِ  ال

َ
إِنََّك  اِإلَماَرَة، �َْسأ

وتِيتََها إِنْ  فَ
ُ
لَةٍ  َ�نْ  أ

َ
َت  َمْسأ

ْ
وتِيتََها َو�ِنْ  إيَِلَْها، ُولِك

ُ
لَةٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  أ

َ
 َمْسأ

ِعنَْت 
ُ
را اگر پس از ین؛ زک! امارت را درخواست مبن سمره عبدالرحمن یا«: یعنی ٢»َعلَيَْها أ

، بر یو اگر بدون درخواست، به امارت برس یشو ی، به آن، واگذار میدرخواست، به امارت برس

 .»شد یخواھ یاریآن، 
دن به یرس یھا نهیاپو در اسباب و زمکه انسان، به تالش و تکش از آنی، پیطلب جاه

 یاه انسان، برکدارد و پس از آن یدر پ یو یبرا یادیان زیجاه و مقام بپردازد، ضرر و ز
اش  د و به خواستهینما یاپو مکصانه تالش و تی، حرییاست و فرمانروایدن به ریرس

 بر و ظلم و ستم و امثال آن ھمراه است.کھمچون ت یندیز با فرآیرسد ن یم
ھمچون علم و  ینیگران با امور دیبر د ییجو ی، عبارتست از برتریطلب گر جاهینوع د

 یتر از نوع اول است و فساد و تباھ بدتر و زشت یلی، خیطلب ن نوع جاهیعمل و زھد؛ ا

                                                           
 ۳۳رجب، ص ما ذئبان جائعان، از ابن -١
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 یسب رضاک یل علم و عمل و زھد، برایاز قب یه امورکبه دنبال دارد. چرا یشتریب
 .١دان آن استیجاو یھا بھشت و نعمت یخدا و درجات واال

 یرغبت ید، زھد و بی، بایطلب حرص و جاه یماریاز دچار شدن به ب یریجلوگ یبرا
 ل بھره جست:یذ یارھاکتوان از راھ ین منظور میا یش گرفت. برایا را در پیبه دن
 ناگوار آن در آخرت. یامدھایو پ یطلب مد نظر قرار دادن فرجام بد جاه •
 أل الله ییایبرک یه رداک یسانکبران، ستمگران و کمد نظر قرار دادن فرجام مت •

 نند.ک یرا به تن م
متعال، تواضع و  یخاطر خدا ا بهیه در دنک یسانکمد نظر قرار دادن پاداش  •

واال و ارجمند در آخرت  یسان از مقام نیرند و بدیگ یم ش یدر پ یفروتن
 ید، خداینما یخاطر خدا، تواضع و فروتن س، بهکه ھر کشوند؛ چرا یمند م بھره

 گرداند. یمتعال، او را واال و ارجمند م
آورند، از  یالله، به دست م یشگان و اھل عبادت و بندگیه تقواپک یشرافت •

متعال، به آنان  یه خداکاست  یه فضل و رحمتکست؛ بلیقدرت و توان آنان ن
سان در  نیگرداند و بد یاز مین یا بیدارد و آنان را از مال و منال دن یم یارزان
به و یات طین، ھمان حیچشند و ا یعبادت را م ینیریت و شوا، حالین دنیھم

ن اعم از زن و مرد وعده یمنان راسته به مؤکاست  یا و خجسته کپا یزندگان
ه کاند. چنان بھره یطلبان، از آن ب ا و جاهیان دنیداده شده و شاھان و فرمانروا

ه ک یزادگان، از حالت خوب اگر شاھان و شاه«گفته است:  /م بن ادھم یابراھ
م، باخبر بودند، بر سر به دست آوردن آن، با یبر یسر م ما، در آن به

 ین حالتیه از چنک یسک». خاستند یز با ما برمیستشان به یرھایشمش
آورد و خواھان  ینم یا رویر دنیگر به جاه و مقام فناپذیبرخوردار گردد، د

 د:یفرما یمتعال، م یخدا .٢گردد یا نمیدن یاسِت گذرایر

  .]۲۶[األعراف:  ﴾َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َوِ�َاُس ﴿
 .»لباس استن یو لباس تقوا و ترس از خدا، بھتر«
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 د:یفرما ین میھمچن

ةُ لۡ ٱفَلِلَّهِ  عِزَّةَ لۡ ٱَمن َ�َن يُرِ�ُد ﴿   ]۱۰[فاطر:  ﴾َ�ِيًعا عِزَّ
 .»ه) تمام عزت و قدرت، از آِن خداستکخواھد، (بداند  یس، عزت و قدرت مکھر «

ه کنجا آدارد،  ی، ما را از حرص و آِز ناپسند برحذر مس یب حسن بن علین ترتیبد
 .١»از بھشت شد ÷ حرص، دشمن نفس است و باعث اخراج آدم«د: یفرما یم

 حسد: یماریب
گر، یگران است. به عبارت دید یردن، براک یکیر و نیخ یحسادت، متضاد آرزو

 که انسان حسود، به او رشکاست  یسکزوال نعمت از  یآرزو یحسادت، به معنا
ه کباشد  یقدر زشت و ناپسند م است و آن یدرون کمھل یماریب یبرد. حسادت، نوع یم

ه امر ک امبرش دستور داده از شر حسود، به خدا پناه ببرد، ھمچنانیمتعال، به پ یخدا
 طان، به خداوند، پناه ببرد:ینموده از شر ش

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ ﴿    .]۵[الفلق:  ﴾٥َوِمن َ�ّ
 ».ورزد یه حسادت مکگاه  و از شر حسود، بدان«

َاَسُدوا، َوال تََدابَُروا، َوُ�ونُوا ِعبَاَد «فرموده است:  ص رمکرسول ا
َ

ال َ�بَاَغُضوا، َوال حت
ِ إِْخَوانًا گر حسادت یدکید، به ینداشته باش یگر بغض و دشمنیدکینسبت به «: یعنی ٢»ا�َّ

 .»دییه برادروار خدا را عبادت نماکد؛ بلینکگر پشت نید و به ھمدینورز
فرمود:  ص ه آن حضرتکم یشسته بودن ص خدا نزد رسول یروزد: یگو یم س انس

ن ید: در ایگو». ان استیه جزو بھشتکد یآ یشما م ین درب، به سوی، از ایشخص کنیا«
ش را با یھا فشکد و کیچ یشش میه آب وضو، از رک ی، در حالش از انصار یاثنا شخص

ن سخن را یھم ص خدا رسولز یرد. روز بعد نکدست چپش گرفته بود، وارد شد و سالم 
  ز رسولیرار نمود و پس از چند لحظه، ھمان شخص، از در وارد شد و روز سوم نکت
ان شد. ی، آن شخص، نمایرار فرمود و باز ھم پس از لحظاتکآن سخن را ت ص رمکا

، پشت سر آن س برخاست، عبدالله بن عمرو بن عاص ص خدا ه رسولکپس از آن
و من،  هان من و پدرم رخ دادیم ییش و دعواکشمک«رفت و به او گفت:  یانصار

                                                           
 .۱۳۱ص،  صعلموا أوالدكم حب آل بيت النبینگا:  -١
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بده تا  ین است سه روز مرا جاکه سه روز، به خانه نروم. اگر ممکام  ردهکاد یسوگند 
آن  ی سه شب را در خانه س ب عبداللهین ترتیگفت: باشد. بد». شود ین مدت سپریا

، فقط ی، نماز شب بخواند؛ ویصاره آن انکد ین سه شب ندیگذراند و در ا یانصار
رد و ک یاد میگشت، خدا را  یگر مید یبه پھلو ییه در رختخوابش، از پھلوک یھنگام

، از او یکیر و نیه من، جز خکر از آنید: غیو تا نماز صبح، ھمچنان خواب بود. گو ،بس
بشمارم،  کز و اندینمانده بود، من، اعمالش را ناچ یزیه چکدم. پس از سه روز ینشن

 ینداده است؛ ول یان من و پدرم، رویم یشکشمکچ یخدا! ھ ی بنده یا«به او گفتم: 
رو دوست داشتم بدانم  نین و چنان فرمود. از ایه چنکدم یشن ص خدا من، از رسول

ز، تو ی! پس چه چیداشته باش یه چندان عملکدم ی؟ اما ندیدھ یانجام م یتو، چه عمل
و  یدیه تو دکگونه است  اعمال من، ھمان«است؟ گفت:  دهیگاه رسانین جایرا به ا

اعمال من، ھمان اندازه «گشتم، مرا صدا نمود و گفت:  یه داشتم باز مک یزمان». بس
نه ندارم و به کیاز مسلمانان،  یک چی، اما من، در دل نسبت به ھیدیه تو دکاست 

». ورزم ینموده، حسادت نم یه خداوند، به او ارزانک یریخاطر خ از آنان، به یک چیھ
 یزیگاه رسانده و ھمان چین جایه تو را به اکاست  یزین، ھمان چی: اگفت س عبدالله

 .١»باشد یه در توان ما نمکاست 
و  ینه، خودپسندکیو  یدارد؛ از جمله: دشمن یاریبس یھا حسد، خاستگاه

رو حسد،  نیاز ا؛ یو نفسان یدرون یھا یماریر بیو بخل و سا یتنی، بدطیطلب استیر
ن یبه د یگریز دیش از ھر چیبه دنبال دارد و ب یادیز یرفتار یھا بیھا و آس یماریب

 یرساند و فساد و تباھ یب میگر آسیدیکمؤمنان با  یمان شخص و محبت و دوستیو ا
ن آنان، یور در بکمذ یھا نهیه زمک یسانک درمیاندارد. حسادت،  یدر پ یفراوان

اران، کھم درمیان، یاخالق یمارین بیابد و معموًال ای یش میافزاثرت وجود دارد، ک به
با  یه به نحوک یسانک، علما و یبان تجاریدوستان، برادران، پسرعموھا، بازرگانان و رق

را یخورد. ز یر افراد، به چشم میش از سایدارند، ب یگریوند دیا پی یارک ی ھم رابطه
حسادت  ی نهی، خود، خاستگاه و زمکمشتر یارھاک  بودن اھداف در چارچوب یکی

گر را به دنبال دارد. به عبارت ینه از ھمدکیسان نفرت و  نیگر است و بدیدیکنسبت به 
نند وجود ک یه احساس مکا چند نفر دارد یدو  کشه در اھداف مشتریگر حسادت، رید
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ا یجز محبت دن یزیاست و خاستگاه آن، چ یگرید یبرا یاز آنھا، مزاحمت یکھر 
نسبت به ھم دارند، تنگ  ین احساسیه چنک یسانکا، بر یسان دن نیت. بدسین
 امد حسد است.ین پیتر مکن، یو ا ١گردد یم

 حسد: یماریدرمان ب
 ز درمان آن وجود دارد؛ از جمله:یحسد و ن یماریاز ب یریشگیپ یبرا یمتعدد یھا راه
شود و  یما و آخرت به ضرر حسود تمام یه حسادت، در دنکته کن نیدانستن ا -۱

رساند و نعمت  یه مورد حسادت قرار گرفته، نمک یسک، به یبیچ ضرر و آسیھ
ب حسود یه از حسادت، نصک یزیرو تنھا چ نیدارد. از ا یرا از او باز نم

است. لذا ین و دنیو از دست دادن د یشانیگردد، غم و اندوه، حسرت و پر یم
حسادت بورزد و  یگری، نسبت به دیسکه کماند  ینم یباق یلیچ دلیگر ھید

را  یه نعمتکمتعال، دوست داشته  یخواھان زوال نعمت خدا از او شود. خدا
بدارد و آدم حسود، خواھان زوال نعمت از آن بنده است و  یاش ارزان به بنده

 یزیناپسند است و چ أل ندوخدا یه براکرا دوست دارد  یزیب چین ترتیبد
ه باعث کاست  ین، مرضیداند! و ا یند میه خداوند، دوست دارد، ناخوشاکرا 

ه کرا  یریو خ یه حسود، خوبکگردد. چرا یمان از حسود، میزوال نعمت ا
 پسندد. یبرادر مسلمانش، نم یپسندد، برا یش میخو یبرا

اد یا و آخرت دارد، به یدر دن یمارین بیه اکرا  یناگوار یامدھاید پیھمواره با -۲
 یمارین بیداند و ا یسادت را ناپسند ممتعال، ح یه خداکاد نبرد یداشت و از 

اد داشتن یند بوده است. به یز ناخوشاین ص رمکرسول ا ی، برایاخالق
ا یحسادت و  یماریاز ب یریز در جلوگیا و آخرت نیحسود در دن یدستاوردھا

 کمکقت حسادت، ینھا، به شناخت حقیا ی د است و ھمهیدرمان آن، مف
 د.ینما یم یانیشا

حسودان و  ی ه دربارهکھا و آنچه  ث، داستانیات، احادیپند گرفتن از آ -۳
 یمارین بیاز ا یریشگیدر پ ییسزا ر بهیحسادتشان، آمده، تأث یامدھایپ

 و درمان آن دارد. کخطرنا

                                                           
 .۳۴۰ة النفس، صکیتزفي  نگا: منھج اإلسالم -١
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ال حسد، قرار یر و خکاز ف یا ه در معرض ذرهکد ھر بار یانسان مسلمان با -۴
دست  یلک د و بهینماشد و خود را سرزنش کشتن را به محاسبه بیرد، خویگ یم

د از او بپردازد یف و تمجیشد و به تعرکاز حسادت نسبت به برادر مسلمانش ب
د و آن را یفزایه نعمتش را بر او بکند و از خدا بخواھد کر یخ یش دعایو برا

ز چنان یخودش ن یه براکندارد  یالکاست: اش یش نگاه دارد. گفتنیبرا
 گران باشد.یه خواھان زوال نعمت از دکنآ ید؛ البته بیرا درخواست نما ینعمت

مان داشتن به یز ایو قانع بودن به آن و ن یخرسند بودن به بخشش و قسمت الھ -۵
د و اوست یفرما یمتعال مقدر م یرا خدا یسکو قسمت ھر  یه رزق و روزکنیا
اش  ه خواستهکس که بخواھد، به ھر کرا ھر گونه و به ھر اندازه  یه ھر نعمتک

از  یکیمتعال، به  یه خداکرا  یتواند نعمت یس، نمک چیدارد و ھ یم یباشد، ارزان
، تنھا بر اساس خواست ید. و فضل و دھش الھیل نمایده، از او زایبندگانش بخش

ه در توان بنده است، خرسند ک یارکگردد و تنھا  یب بندگان میت او، نصیو مش
ن چرا بنده، به ینابراز دعا و درخواست از اوست. بیبودن به خواست خداوند و ن

ندارد، به درگاه خداوند،  یبدو جز شر  یامدیه پکحسد  یماریه از بکآن یجا
 ؟١ندک یرا از او مسألت نم یکیر و نیندارد و خ یدست به دعا برنم

و «، ما را از حسد برحذر داشته و فرموده است: س یب حسن بن علیترت نی! بدیآر
ل را یل، ھابیه قابکن حسد بود یخاطر ھم و به شاندک یم یبد یحسد، انسان را به سو

رفته یل پذیقاب یرفت و قربانیل را پذیھاب یه خداوند، قربانکگاه  بدان ٢»به قتل رساند
 شت.کد و او را یل حسد ورزیل به ھابینشد؛ لذا قاب

 یر الھیاز تقد یت و خرسندیاز مقام رضا ب به قرائت حسن و ابوذر کنی] ا۲[
 م:یپرداز یم

 س گفته شد: ابوذر س ید: به حسن بن علیگو ید مبرد میزیابوالعباس محمد بن 
ش از صحت و یرا ب یماریدوست دارم و ب یش از ثروت و توانگریفقر را ب«د: یگو یم

 یکس به انتخاب نکم: ھر یگو یامرزد؛ اما من، میخداوند، ابوذر را ب«فرمود: ». یسالمت
ر از آنچه یغ یتیه در وضعکند ک یگر آرزو نمید، دینماال کش، اعتماد و اتیخو یخدا برا
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 .۳۱، ص...م حبکعلموا أوالد -٢
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 یرینسبت به تقد یت و خرسندین، مرز رضایرد؛ و ایده، قرار بگیش برگزیخداوند، برا
 .١»ه بر او رفته استکاست 

 یلین، دلید و اینما یف میرا توص یاز اعمال قلب یکیت، ین روایدر ا س یحسن بن عل
قرار  یه در شمار اعمال بدنکن عمل ارزنده است؛ ھمچون جھاد یش از ایبر شناخت واال
 .٢آن است ی ن نقطهیمان و بلندتریر، اوج ایت از تقدیجھاد و رضا یعنیدارد و ھر دو، 

و محبت  أل دوست داشتن الله ی جهیاز آنچه خدا مقدر نموده، نت یت و خرسندیرضا
 یقتیرود و حق یشمار م به أل ندان درگاه خداویکن منزلت مقربان و نزدیاوست و باالتر

شناخت  ی ن دروازهیتر ت، بزرگیباشد. رضا یده میشتر بندگان پوشیه بر بکاست 
ه کس ک بنده است ھر آنیرو ز نیاست. از ایخداوند، و استراحتگاه عارفان و بھشت دن

خرسند  یر الھی، به تقدیش از ھر زمانیباشد، ب یشتن میخو یبرا یکیر و نیخواھان خ
ت و یه رضاکد دانست یند. باک، عوض نیگریز دیچ چین مقام و منزلت را با ھیگردد و ا
ه کباشد. چرا یتر م ه در آن است، واالتر و بزرگکخداوند، از بھشت و آنچه  یخشنود

 أل باشد. الله یاست و بھشت، مخلوق خداوند م أل الله یبرا یت، صفتیرضا
 د:یفرما یم

ِ ٱ ّمِنَ  َورِۡضَ�ٰنٞ ﴿ َّ�  ۡ�
َ
  .]۷۲[التوبة:  ﴾َ�ُ أ

 .»ز استیخدا، باالتر از ھر چ یخشنود«
ز است، یتر و باالتر از ھر چ اش بزرگ یه: خشنودکنیان ایمتعال، قبل از ب یخدا

 د:یفرما یم

ُ ٱوََعَد ﴿ ۡ ٱ �َّ ۡ ٱوَ  ُمۡؤمِنِ�َ ل ٰٖت  ُمۡؤمَِ�ِٰت ل  ٱ َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج�َّ
َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها  نَۡ�ٰرُ ۡ�

ِٰت  ِ�  َوَمَ�ِٰ�َن َطّيَِبةٗ  ِ ٱ ّمِنَ  َورِۡضَ�ٰنٞ  َعۡدٖن�  َج�َّ َّ�  ۡ�
َ
ۚ أ  َفۡوزُ لۡ ٱ ُهوَ  َ�ٰلَِك  َ�ُ

  .]۷۲[التوبة:  ﴾٧٢َعِظيمُ لۡ ٱ
ھا و درختان)  اخکر (یه در زکبھشت را وعده داده  ،خداوند، به مردان و زنان مؤمن«

را در بھشت  کیپا یھا نکمانند و مس یجاودانه در آن، مبارھا روان است و یآن، جو
 یشگیو ھم یردن در آن، سرمدک یماندن و زندگکه دان به آنھا وعده داده (یجاو

                                                           
 ).۱۱/۱۹۹ة (یالنھایة ونگا: البدا -١
 ).۲/۲۱۴ن (کیمدارج السال -٢
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خداوند،  یودنشان وعده داده و) خشیخود را بد یه خشنودکنیتر ا است. از ھمه مھم

 .»ن استیبزرگ، ھم یو رستگار یروزیز است. پیباالتر از ھر چ
خداوند،  یکه بندگان نکاست  یتیو رضا ی، پاداش خرسندیت و خشنودیرضان یا

ن پاداش یخداوند، برتر یت و خشنودیه رضاکا از پروردگارشان داشتند. از آنجا یدر دن
ن ی، آنان را سزاوار األ آنھا از الله یت و خشنودیرضا یعنین عمل، یباشد، برتر یبھشت م

و   غم ی ، دروازهأل از خداوند یتیه نارضاکست دایپاداش بزرگ نموده است. ناگفته پ
خداوند  ی درباره یچنان گمان آن ،ه انسانکشود  یاست و سبب م  یخاطر شانیاندوه و پر

، بنده را از تمام أل از الله یت و خشنودیست. البته رضایاش ن  ستهیه شاکداشته باشد 
بھشت  ی آخرت گردد، دروازهرد و وارد بھشت یه بمکرھاند و قبل از آن یالت مکن مشیا

نان و آرامش ی، اطمأل از الله یت و خشنودیسان رضا نید. بدیگشا یش میا را برایدن
و  ی، سبب اضطراب، ناآرامیتیمؤمن به دنبال دارد و خشم و نارضا ی بنده یرا برا یقلب

ه در عبادت کشود  یگردد و باعث م یمزاج بودن بنده م لیو ھردمب یقرار یب
پسندد و به  یرا م یزیتنھا چ یا ن بندهیرو چن نی، استقامت نورزد. از اپروردگارش

ه اتفاقات کاش باشد. حال آن ل و خواستهیه مطابق مکگردد  یو خرسند م یراض یریتقد
ند و یخوشا یه گاھکست؛ بلیل انسان نیشه به میه خدا، مقدر نموده، ھمکو آنچه  یزندگ
 یتواند بر عبادت و بندگ یو ناخرسند، نم یناراض ی ند است. لذا بندهیھم ناخوشا یگاھ
ش یاوضاع و احوال، از خدا ی ه در ھمهک یا  قدم و استوار باشد، اما بنده ثابت أل الله
باشد.  یقدم و استوار م ز ثابتین أل الله یت و بندگیو خرسند است، در مقام عبود یراض

 یت و خرسندید، رضایرطرف نمابنده را ب یقرار یتواند ب یه مک یزین چین بھتریبنابرا
گرداند و  یم أل ، قلب بنده را سرشار از محبت خداوندیت و خرسندیاست. رضا

نده از که قلبش، آک یسکگرداند.  یم یخال أل را از محبت الله ی، قلب ویتینارضا
، آرامش، قناعت، یازین یمتعال، قلبش را سرشار از ب یگردد، خدا یت و خرسندیرضا

 ی ه بھرهک یسکگرداند و  یخود، م یز انابت و رجوع به سویش و نیل و محبت خوکتو
شود و  ین حالت میس اکقًا، عیت قلبش، دقینبرده، وضع یت و خرسندیاز رضا یچندان

ت و یماند. سرآغاز رضا یاش را به دنبال دارد، باز م یه سعادت و رستگارکاز آنچه 
ت و یتواند رضا یه مکن، خود انسان است یا یعنی، به دست خود انسان است؛ یخرسند
در  یانش، در شمار احوال قرار دارد؛ به عبارتیند، اما پایرا برگز أل از الله یخرسند
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 باشد. یانش، جزو احوال، میالله، آغاز رضا، جزو مقامات و پا یال کر و سلویان سیجر

و�اإلسالم دينًا طعم اإليمان من ريض باهللا ر�اً ذاق «فرموده است:  ص رمکرسول ا
ن، یبه عنوان پروردگار، و به اسالم به عنوان د أل ه به اللهک یسک«: یعنی ١»�محمد رسوالً و

 .»چشد یمان را میو خرسند باشد، طعم ا یخدا، راضی  به عنوان فرستاده ص و به محمد
� إال اهللا وحده ال مؤذن: أشهد أن ال ـمن قال ح� �سمع ال«ن فرموده است: یھمچن

�اإلسالم دينًا، عبده ورسوهل، رضيت باهللا ر�اً و�محمد رسوًال وأشهد أن �مًدا رش�ك هل، و
د: یمؤذن بگو یدن صدایس، ھنگام شنکھر «: یعنی ٢»غفر اُهللا هل ما تقدم من ذنو�ه

أشهد أن ال � إال اهللا وحده ال رش�ك هل، و أشهد أن �مًدا عبده و رسوهل، رضيت باهللا «
 .»آمرزد یاش را م متعال، گناھان گذشته ی، خدا٣»رسوالً و باإلسالم دينًا ر�اً و بمحمد

ن یآنھا، به ا ی و ھمهاست  ینیث، مدار تمام مراتب دین دو حدید: ایگو یم /م یق ابن
به  یت و خرسندیھمچون رضا یمیث، مفاھین دو حدیشوند. ا یم یث منتھیدو حد

ت به یز رضایاز او و ن یاش و فرمانبردار فرستادهت به یو رضا أل ت اللهیت و الوھیربوب
گرفته،  یم واال، در وجودش جاین مفاھیه اک یسک یراست نش را در بر گرفته است. بهید

ساده و آسان به نظر  ،م، به زبانین مفاھیا یرود. البته گرچه ادعا یشمار م ق، بهیصد
ژه در یو سخت و دشوار است؛ به یلیآزمون، خ ی قت و در عرصهیرسد، اما در حق یم

 .... ھمراه باشد ینفسان یھا بر خالف ھواھا و خواسته ییامدھا و رخدادھایه با پک یموارد
تا و خوف و یکبه محبت خداوند  ی، عبارتست از: خرسندأل ت اللهیت به الوھیرضا

ار یاخت ییسو یکاو؛ و  ید داشتن به او و انابت و رجوع به سویز امیترس از او؛ و ن
ھا و  ده شدن تمام ارادهیشکاو؛  یآوردن به سو یاو و با تمام وجود، رو یردن براک

ه شامل عبادت و کبودن از او با تمام وجود  یاو؛ و راض یھا با تمام توان به سو محبت
 باشد. یاو م یمخلصانه برا یبندگ

                                                           
 ).۱/۶۲( ۴۳ی مسلم، شماره -١
 ).۱/۲۹۰( ۳۸۶ی مسلم، شماره -٢
دھم که ھیچ معبودی برحقی جز الله وجود ندارد؛ یکتاست و ھیچ شریکی (در امر  یعنی: گواھی می -٣

به عنوان  أل ی اوست؛ به الله بنده و فرستاده ص دھم که محمد و خلق) ندارد؛ و گواھی می
 ھستم.به عنوان پیامبر، و به اسالم، به عنوان دین، راضی و خرسند  ص پروردگار، و به محمد
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ر یاش را تدب بندهه او، امور کنیت به ای، عبارتست از: رضاأل ت اللهیت به ربوبیرضا
خواستن و تنھا به او اعتماد نمودن؛  کمکردن و تنھا از او کل کند؛ تنھا بر او توک یم

ه خدا، او را بدان که بنده، به آنچه کن مفھوم است یت، بدیت به ربوبین رضایھمچن
 باشد. ید، راضیفرما یش مقدر میه براکز به آنچه یدھد و ن یدستور م
ه: مسلمان، با کن مفھوم است یامبر، بدیبه عنوان پ ص یت به محمد مصطفیرضا

شتن، مقدم بدارد و او را یه او را بر خوک یا گونه د، بهینما یتمام وجود، از او فرمانبردار
ر مخلوقات، یاز سا یک چیش را به ھیگاه واالیاز تمام افراد بشر برتر بداند و منزلت و جا

رد و تنھا دستورات او را به عنوان یبھره گاو  یه تنھا از رھنمودھاکسان  نیندھد؛ بد
ح ندھد و آنچه را یس را بر دستور او ترجک چیرد و دستور ھیبپذ ییم و دستور اجراکح
ار و کچون و چرا و بدون ان یاسماء، صفات و افعال پروردگار متعال گفته، ب ی ه دربارهک

ات یه برگرفته از آکمان یق و مراتب ایحقا ی نهیرا در زم یچ سخنید و ھیل قبول نمایتأو
اساس  یب یو باطن یام ظاھرکرش احید و از پذیست، قبول ننماین یث نبویقرآن و احاد

ن یجز او در ا یسکم کند و به حک یندارد، خوددار ص امبریدر سنت پ ییچ جایه ھک
افت یدر سنتش  یا م مسألهکرد؛ البته اگر حیم او را بپذکنشود و تنھا ح ینه، راضیزم

ھمچون گوشت  یحرام یھا کیم خوراکگران، حید یآوردن به نظر شخص یرونشد، 
ھنگام ضرورت (در حالت اضطرار) از آن  تواند به یه انسان مکمردار و خون را دارد 

ه شخص کاست  ی، ھمچون حالتیتین موقعیت در چنین وضعید و بھتریاستفاده نما
 ادھند و ام یمم میا او را تیند ک یمم می، تک، با خاکاستفاده از آب پا یمعذور، به جا

ه با تمام وجود از کن است ی، ااز اسالم به عنوان دین یت و خرسندیمنظور از رضا
ه صادر ک یمکو خرسند باشد و از بابت ح ی، راضیام و دستورات او اعم از امر و نھکاح
و  م دستورش گرددیامل تسلکطور  تنگ و ناراحت نباشد و به چ عنوان دلیرده، به ھک

ا بر خالف یاش  ینفسان یرد؛ ھرچند بر خالف خواسته و ھوایچون و چرا بپذ یآن را ب
 .١ندک ید میه از او تقلکباشد  یسکا مخالف گفتار یمرامانش و  سخن استاد و ھم

 ی ه در عرصهک یسکآن است؛  یل و انتھاکرضا، اوج تو ...ن گفته است: یھمچن
ش به او، یارھاک یز واگذاریم خدا و نکبرابر حم شدن در یو تسل یرداربل، فرمانکتو

رسد  یم ین عرصه گام نھد، به مقام رضا و خرسندیقدم باشد و با تمام وجود در ا ثابت

                                                           
 ).۲/۱۷۲ن (کیالسال مدارج -١



 سحسن مجتبی           ٣٦٢

سخت و دشوار است و  یلین امر، خیه اکست. اما از آنجا ین کیچ شین، ھیو در ا
تعال، با لطف و م یامل ندارند، لذا خداکطور  انجامش را به یارایاز بندگان،  یاریبس

ن عمل یه به اکق نموده یده و فقط آنان را تشویرحمت خود، آن را بر آنھا واجب نگردان
را ستوده و خبر داده  یت و خرسندیداشته باشند و اھل رضا یا ژهیم توجه ویواال و عظ

ن یباشند؛ و ا یه از او راضکاست  یسانکتش از ین عمل بزرگ، رضایه ثواب و پاداش اک
رو  نیتر و واالتر است. از ا بزرگ یلیموجود در آن، خ یھا از بھشت و نعمتت، یرضا

ت بنده از یه رضاکگردد و بل یم یز از او راضیباشد، خداوند ن یش راضیه از خداک یسک
ت، شامل حال بنده یب دو نوع رضاین ترتیت خدا، از اوست و بدیرضای  جهیخدا، نت

شناخت خداوند، و استراحتگاه عارفان و  ی وازهن دریتر ت، بزرگین رضایشود. بنابرا یم
 یسانکچشم  یِن عابدان و روشنیو بھشِت بر أل دوستداران الله یات و زندگانیح

 دار پروردگارشان ھستند.یه خواھان دکاست 
توان به مقام رضا،  یه چگونه مکم یپرداز ین پرسش و پاسخ آن میبه طرح ا کنیا

 افت؟یدست 
به ھر  یبندی، پایت و خرسندیمنزلت رضامقام و به  یابیدست یله براین وسیتر مھم
ن یبه چن یبندیتش را در آن نھاده است؛ پایمتعال، رضا یه خداکاست  یآن عمل

 رساند. یم ی، انسان را به مقام و منزلت رضا و خرسندیاعمال
ابد؟ پاسخ داد: ی ین مقام دست میبنده، به ا یبن معاذ سؤال شد: چه زمان ییحیاز 

ن یش، عادت دھد؛ بدیبر چھار اصل در تعامل با خدا یبندیه نفسش را به پاک یزمان«
رم و اگر یپذ ی، مییو عطا فرما ییبه من ببخشا یزید: اگر چیش بگویه به خداکسان 

، تو را یو خرسند ھستم و چنانچه مرا به حال خود واگذار ی، راضینکمرا محروم 
 ».مینما ی، اجابت میفرا بخوان شیخو ینم و چون مرا به سوک یعبادت م

ه به ک یعلم ی، عبارتست از صحت و درستیت و خرسندیرضا«د گفته است: یجن
قلب  یت و خرسندیار گردد، به رضاکق علم، بر قلب آشیرسد؛ لذا ھرگاه حقا یقلب م

ه محبت و رضا، دو کست. چراید نیم و امی، ھمانند بیت و خرسندیانجامد؛ و رضا یم
ا جدا یآراسته باشد، نه در دن ھاه بدانک یسکان است و از یل بھشتحالت از احوا

ان جدا یه از بھشتکد یم و امیشوند، نه در برزخ و نه در آخرت؛ بر خالف ب یم
ه کا از آنچه یابند و ی یاند، دست م دش را داشتهیه به آنچه امکگاه  گردند، البته بدان یم
 »....رندیگ یمان قرار مااند، در  دهیترس یم



 ٣٦٣ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

بنده،  ینان قلبی، عبارتست از آرامش و اطمیت و خرسندیرضا«د: یگو یعطاء م ابن
ن یه آن را بھترکل کن شیده است، بدیش برگزیبرا أل ه خداوندکنسبت به آنچه 

 .١»شود یش بداند و به آن خرسند و راضیخو یانتخاب برا
و  ی، راضیالھ رید و به تقدیل نماکه بر خدا، توک یسکاز عارفان گفته است:  یکی

گام برداشته و اخالق  یکیر و نیسب خکر یپا داشته و در مس مان را بهیخرسند گردد، ا
شود؛ و  یه سبب اصالح تمام امور بنده مکش گرفته یرا در پ یا تهسیو منش شا یکن

د و یگشا یمرا سته با خدا و خلق خدا یو منش شا یکن تعامل ی ، دروازهیت و خرسندیرضا
است و اخالق بد و  یت و خرسندیرضا ی جهی، نتیکخالق خوب و نقت، ایدر حق

اخالق را  ، مؤمن خوشیکد. اخالق نیآ یبه وجود م یتیست، در اثر خشم و نارضایناشا
ام و عبادت یھا را در ق رد و شبیگ یم هه ھمواره روزکرساند  یم یسکبه مقام و منزلت 

ه کبرد  یان میھا را از م یکیچنان ن آند، نند؛ اما اخالق زشت و ناپسک یم یسپر أل الله
نان خاطر یدل و اطم ی، سرور و شادمانیت و خرسندید. رضاینما یھا را نابود م زمیآتش، ھ

از عارفان،  یرو برخ نیو آرامش روح و روان را در تمام اوضاع و احوال، به دنبال دارد.. از ا
ه کاند. چرا ف نمودهیخداوند، تعرسته با یو منش شا یکرا به اخالق ن یت و خرسندیرضا
زد و یمؤمن، از اعتراض بر خواست خدا، بپرھ ی ه بندهکشود  ی، سبب میت و خرسندیرضا
 .٢دیز نمایند، پرھک یش، خدشه وارد میکه در اخالق نک یو پرحرف ییگو ادهیاز ز

 قول شاعر: به
 ردندـور ما کحضـ چو قسمت ازلی بی

 

 ه مگیردخر رضاست، وفق گر اندکی نه به 
 ن سروده است:یگر، چنید ییو در جا

 ادشاھت بسـزد و انعام پـای ایـرض  به منت دگران خو مکن که در دو جھان
 

ه کباشد  یم س یح سخن حسن بن علیم مقام رضا در توضیاز مفاھ ینھا، برخیا
گر ید ٣د،یال نماکش، اعتماد و اتیخو یخدا برا یکس به انتخاب نکھر «فرموده است: 

ن، یرد؛ و ایده، قرار بگیش برگزیر از آنچه خداوند، برایغ یتیه در وضعکند ک یآرزو نم
 .٤»ه بر او رفته استکاست  یرینسبت به تقد یت و خرسندیمرز رضا

                                                           
  )۲/۱۷۴ن (کیمدارج السال -١
 نکینقل از مدارج السال )، به۴/۵۱۲صالح األمة ( -٢
 ند.کبداند و به آن اعتماد  یکرده، نکاو مقدر  یه خداوند متعال، براک: آنچه را یعنی -٣
 ).۱۱/۱۹۹ة (یالنھایة ونگا: البدا -٤
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از برادرانم سخن  یکی ی من، با شما درباره«فرموده است:  س ی] حسن بن عل۳[
ز یه او را در چشمم، عزک یزین چیشترین مردم، نزد من بود. بیتر یه از گرامکم یگو یم
، یپرست مکو ش یپرور دانست و از تن یز میر و ناچیا را حقیه او، دنکن است یرده، اک

ه کشد و از آنچه  یافت نمیه کرد ک یرا نم یزیخوردن چ یبدور بود؛ چنانچه آرزو
ه کچنان آنز بدور بود؛ یشھوت و ھوس ن ی طرهیخورد. او، از س یاد نمیشد، ز یافت می

 ی ، از غلبهید. ویگرد یاو نم یخرد یو ب یسر کسب ی هی، مایل جنسیشھوت و م
ه به کنمود  یاقدام م یارکبه انجام  یه فقط زمانکرسته بود؛ چنان یجھل و نادان

ه در ک یشد و نه ناراحت. ھنگام ین مینان داشت؛ نه خشمگیسودمند بودن آن، اطم
دن و یه مشتاق سخن گفتن باشد، به شنکز آنش ایافت، بی یمجلس علما، حضور م

گفت، اما در  یم سخن مکگران، یسه با دیگوش دادن عالقه داشت. ھرچند در مقا
ت بود و کشتر اوقات، سایسبقت را از ھمه ربوده بود؛ چنانچه ب یوت، گوکس ی نهیزم

ش و کشمکچ یگفت. او، در ھ یگشود، بھتر از ھمه سخن م یچون لب به سخن م
را به  یا یپرداخت تا قاض یل نمیت و دلجان حیرد و به بک یدخالت نم ییبگومگو

گفت،  یه نمکرد و به آنچه ک یه عمل مکگفت  یم ید؛ سخنیوادار نما یمکصدور ح
رد تا آن را به ک یغ نمیرا از آنان در یزیشد و چ ینمود. از برادرانش، غافل نم یعمل م

ش یتوان برا یر است و میپذ هیه توجک یارکخاطر  س را بهک چیخود اختصاص دھد. ھ
گرفت، نگاه  یش قرار میه دو مسأله، فرا روک ینمود. ھنگام یآورد، سرزنش نم یعذر

ته توجه کن نیه بدکتر است، بل یکقت نزدینشان، به حق و حقیدامکه کرد ک ینم
 باشد و یتر م یکنفسش، نزد ی ل و خواستهیاز آنھا، به ھوا و م یک دامکه کنمود  یم

 .١»ردک یگاه بر خالف آن عمل م آن
 یکن یھا یژگیو ی نهیدر زم یا ارزنده یھا رھنمودھا و آموزه س ن سخن حسنیدر ا

زیبنده ه کشد ک یر میرا به تصو یباارزش یرفتار ی وهیسته وجود دارد و شیو اخالق شا
اساس آن، م و ھم فرزندانمان را بر ییش اجرا نمایخو یھم خودمان، آن را در زندگاناست 

به شرح  کنیجاد شود. ایان، ایبارز و نما یو تحول ی، دگرگوننمایم تا در زندگیپرورش دھ
 ن سخن ارزشمند فرا گرفت:یتوان از ا یه مکم یپرداز یم یھا ھا و آموزه درس

                                                           
 ن.یشیمرجع پ -١
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ه او، کن است یرده، اکز یه او را در چشمم، عزک یزین چیشتریب: « س حسن ◘
 ».دانست یز میر و ناچیا را حقیدن

برده و تصور  یپ یق ھستیه به حقاکر است یز و حقیناچ یسانکا، تنھا در نگاه یدن
ن قضا و قدر یو بھشت و جھنم و ھمچن ی، نظام ھستیخدا، زندگان ی درباره یدرست

خدا برخوردارند و  یقت بازگشت به سویرامون حقیپ یقیق و عمیدارند و از شناخت دق
ر و یفناپذ ی، تالش نموده و دست از زندگیشگید و ھمیجاو یزندگان یرو برا نیاز ا

! یشتزار آخرت است. آرکآزمون و  یا، سرایه دنکاند  ن نمودهیقیاند و  دهیشکگذرا 
ھا و ظواھر  ییبایا با تمام زیدن ی ر سلطهیق و ارزشمند، از زین شناخت دقیخاطر ا به
 یقیو به حقا  ش گشتهیر خوم پروردگایاند و در ظاھر و باطن، تسل اش، رسته بندهیفر

به  یعالقگ یزھد و ب ی نهیگرفته و به آنان در زم یشان جایھا ه در دلکاند  افتهیدست 
 ل:یاز قب یقینموده است. حقا کمکا، یدن

 یلیه خکم یمان یم یا به مسافران و رھگذرانین دنیه ما، در اکنیامل به اکن یقی -۱
م. یشتاب یش مید خویو منزلگه جاو یار باقیم و به دییگو یم کا را تریزود دن

ك غر�ب أو اعبر ُ�ن يف ادلنيا كأنّ «فرموده است:  ص رمکچنانچه رسول ا
سر  (و دور از وطن به یا مسافریه گوکگونه باش  ا آنیدر دن«: یعنی ١»سبيل

 .٢»یه رھگذرکنیا ای) یبر یم
نزد خدا، ه ک یزیمتعال ندارد و تنھا چ ینزد خدا یچ ارزش و اعتباریا، ھیدن -۲

فرموده  ص رمکشود. رسول ا یا انجام میه در دنکاست  یتدارزش دارد، عبا

 ٣»رش�ة ماء ما سىق اكفراً لو اكنت ادلنيا تعدل عندا� جناح بعوضة «است: 
 یافرکچ یداشت، به ھ یارزش م یا بال پشه ی ا نزد خدا به اندازهیاگر دن«: یعنی

ادلنيا ملعونة، ملعون ما فيها إال «ز فرموده است: ی. و ن»داد یآب نم یا جرعه
است، ملعون یه در دنکا و آنچه یدن«: یعنی ٤»ما أو متعلماـاعلوما وااله و ذكر اهللا

                                                           
 .۲۳۳۳ی تاب الزھد، شمارهک، یت: ترمذیاست به روا یحیث صحیحد -١
 از آن جھت  -٢
 .۴۱۱۰ی ، شمارهیسنن ترمذ -٣
 آورده است. ۲۳۲۲ی تاب الزھد، به شمارهکدر  یه ترمذکاست  یبیث حسن غریحد -٤
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ر خدا کا آنچه به ذیه خدا دوست دارد (ک یکیر اعمال نیر خدا و ساکاست جز ذ

 .»آموزد یه علم مک یسکماند) و عالم و  یم
 ص ه رسول خداکدم ید: دیگو یم س سھل بن سعدان است؛ یا، رو به پایعمر دن -۳

ن دو یامت، مانند ایبعثت من و ق«دو انگشت سبابه و میانی فرمود:  ی هبا اشار
 .١»است یکگر، نزدیدیکانگشت، به 

نقل از مؤمن  م، بهیرکاست؛ چنانچه قرآن  یو ماندگار گیشیھم یآخرت، سرا -۴
 د:یفرما یآل فرعون، م

ِ  إِ�ََّما مِ َ�َٰقوۡ ﴿ �ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱ َ�ِٰذه َمۡن َعِمَل  ٣٩َقَرارِ لۡ ٱِ�َ َداُر  ِخَرةَ �ٱ �نَّ  َمَ�ٰعٞ  َيا�ُّ
نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن 

ُ
ۡو أ

َ
ۖ َوَمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن ذََكٍر أ َسّيَِئٗة فََ� ُ�َۡزىٰٓ إِ�َّ ِمۡثلََها

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن 
ُ
  ]۴۰-۳۹[غافر:  ﴾٤٠قُوَن �ِيَها بَِغۡ�ِ ِحَساٖب يُۡرزَ  ۡ�َنَّةَ ٱفَأ
و  یماندگار یاست، و آخرت، سرا یزیناچ یاالک، یویدن ین زندگیا قوم من! یا«

فر کیآن  نانجام دھد، (در آخرت) جز ھمسا یس، عمل بدکباشد. ھر  یاستقرار م
به شرط ا زن ـ یانجام دھد، خواه مرد باشد  یار خوبکس، کھر  یشود؛ ول یداده نم

، تابکروند و در آنجا بدون حساب و  یبه بھشت م یسانکن یه مؤمن باشد ـ چنکنیا

 .»شود ی، داده میشان نعمت و روزیبد
ز یو ناچ کوچکا در چشمش، یببرد، دن یق پین حقایه به اک ی! ھر مسلمانیآر

 گردد. یم
 یزیخوردن چ ی، بدور بود؛ چنانچه آرزویپرست مکو ش یپرور از تن: « س حسن ◘
 ».خورد یاد نمیشد، ز یافت میه کشد و از آنچه  یافت نمیه کرد ک یرا نم

د یه باکنیوجود دارد؛ و آن، ا یرھنمود و فراخوان ارزشمند س ن سخن حسنیدر ا
ت، توان و یانجام معص یبرا ،، به اندام و جوارحیه پرخورکرد. چراک یدور یاز پرخور

سل و کھا،  بدن را از پرداختن به عبادت یاندام و اعضابخشد و در مقابل،  یت مکحر
و  یار معاصیاست. چه بس یافکن دو مورد ی، ھمیپرخور یبد یبرا ؛گرداند یناتوان م

ار طاعات یز چه بسیباشد و ن یم یریس مکو ش یزه و سبب آن، پرخوریه انگک یگناھان
مش کش یرا از بد س، خودشکرو ھر  نیاست! از ا یخور مک ی جهیه نتک یو عبادات

گردد،  یر میم انسان سکه شک یمصون مانده است. زمان یبزرگ ید، از بدیحفاظت نما

                                                           
 .۴۹۳۶ی ، شمارهیبخار -١
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متعال، ما را  یرد. لذا خدایگ یرا در دست م یمھار و یگریش از ھر زمان دیطان بیش
م و عدم بسنده کشھوت ش یشکه به سرکطان یش یھا ھا و وسوسه سهیدس یرویاز پ

 انجامد، برحذر داشته و فرموده است: یحالل م یردن به روزک

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ا ِ�  �َّاُس ٱ �  ٱُ�ُواْ ِممَّ

َ
ْ  َوَ�  َطّيِٗبا َحَ�ٰٗ�  �ِض ۡ� يۡ ٱ ُخُطَ�ٰتِ  تَتَّبُِعوا  ۥإِنَّهُ  َ�ِٰن� لشَّ

بِ�ٌ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ    ]۱۶۸[البقرة:  ﴾١٦٨مُّ
 ید و پا به پایبخورزه است، کیباشد و حالل و پا ین میمردم! از آنچه در زم یا«
ار کگمان او، دشمن آش ید). بیطان، روان نشوید (و دنبال شیفتیطان راه نیش

 .»شماست
 د:یفرما یمتعال، م ین خدایھمچن

﴿ ْ ْ ۡ�َ َوٱ َوُ�ُوا ْۚ َوَ� �ُۡ�ِ  �ُوا ۡ ٱَ� ُ�ِبُّ  إِنَُّهۥ فُوٓا   ]۳۱[األعراف:  ﴾ُمۡ�ِ�ِ�َ ل
اران را ک فاه خداوند، اسرکد ینکن یاده رویاسراف و ز ید؛ ولیاشامید و بیو بخور«

 .»دوست ندارد
از، یش از نیه بکن است یم بر شخص، اکره شدن شھوت شیبارز چ یھا از نشانه یکی

به  ص رمکند. رسول اک یم یرو ادهیدن، زیآشامد و در خوردن و آشام یخورد و م یم
از آن بر جسم و روان، اشاره نموده و فرموده  یناش یھا بیو آس یپرخور یھا انیز

فإن اكن ال  ما مأل آد� واعء رًشا من بطن. حبسب ابن آدم أ�الت يقمن صلبه،«است: 
م کبدتر از ش یچ ظرفی، ھیآدم«: یعنی ١»ثلث نلفسه�الة فثلث لطعامه وثلث لرشابه و

سان سد  نیبدارد ( و بد ه پشتش را راستکاست  یافکچند لقمه  یآدم یند؛ براک یرا ُپر نم
ھمچنان به  یعنین نداشت (یجز ا یا ابد). اما اگر چارهیب ید و توان اطاعت و بندگیرمق نما

ه) کن نحو باشد ید خوردنش بدیشتر بخورد)، پس (بایخوردن عالقمند بود و دوست داشت ب

 .»سوم را به تنفسش اختصاص دھد کیو  یدنیسوم را به آشام کیسوم را به غذا،  کی
ا یخوردن و  مک ی نهیدر زم ی، رھنمود ارزشمندص رمکِث رسول این حدیدر ا

بنده است بدان عمل یه زکدن وجود دارد یت اعتدال در خوردن و آشامیحداقل رعا
 یرو ادهیه زکز نمود؛ چرایپرھ ید از پرخورید، بایآ یث برمین حدیم. چنانچه از ایینما

ھا  یھا، فقط ناراحت انین زیبه دنبال دارد. منظور از ا یادیز یھا انیدر خورد و نوش، ز
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ھم  یالت روانکبروز مش ی نهی، زمیه پرخورکست؛ بلین یوعَد مِ  یھا یماریو ب
ند و ک یدا میھا پ کیبه غذاھا و خورا یوافرا ی ه انسان، عالقهک یرا زمانیباشد. ز یم
و  ییغذا ی ش از جنبهیھا، برا کیگردد، خوردن غذاھا و خورا یش عادت مین، برایا

دن یرس یبرا ین شخصیرو چن نیگردد. از ا یمل یتبد ھدف یکو ت بدن درآمده، یتقو
اش را  شهیر و اندکن ھدف، تمام فیند و اک یفروگذار نم یوششکچ ین ھدف، از ھیبه ا

گردد؛  یمش مکردن شکر یدارد و تمام ھم و غمش، خوردن و س یبه خود مشغول م
م و کرا شھوت شیر؛ زیند؟ بطور قطع، خک یوح و روانش را ھم اشباع من امر، ریا ایاما آ

سعادت و  ی ار و سنجهین شخص، معیدن، نزد ایل افزون به خوردن و آشامیم
 .١ده استیگرد یخوشبخت

 یه پرخورکست؛ چراین یپرخور یم، تنھا به معناکان شھوت شیو طغ ییپراشتھا
و  یی، پراشتھایمارین بیقت ایه حقکبلباشد.  یم مکشھوت ش ی از عوارض غلبه یکی

، به غذا به عنوان یمارین بیه چنکگردد  یغافل شدن از روح و روان است و سبب م
ه به غذا، به کند، بلکجھت عبادت، نگاه ن ییسب تواناکرشدن و یس یله برایوس یک

 ی و ھمه یه تمام زندگکگردد  یانیسان ھمچون چارپا نیھدف بنگرد! و بد یکعنوان 
 د:یفرما یمتعال، م یشود. خدا یخالصه م یجسمان یازھایشان، در نیاپوکت و تکرح

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  
ۡ
ْ َ�َتَمتَُّعوَن َوَ�أ  تَ  َكَما ُ�لُونَ َ�َفُروا

ۡ
 ٱ ُ�ُل أ

َ
َُّهمۡ  ىوٗ َمثۡ  �َّارُ ٱوَ  نَۡ�ٰمُ ۡ�  ﴾ل

  .]۱۲[محمد: 
برند و ھمچون  یزودگذر جھان) لذت و بھره م یھا از نعمت یافران، (چند روزکو «

اند و  ر خورد و نوشکش غافلند و ھمانند آنان فقط به فیان، (از سرانجام خویچارپا

 .»شان استیگاه ایرند) آتش دوزخ، جایخورند و (چون بم یسره) م یک
 ص رمکه رسول اکاند  ردهکت یروا س عمر الله از ابن  و مسلم رحمھما یبخار

ُ�ُل « فرموده است:
ْ
ْمَعاءٍ الُْمْؤِمُن يَأ

َ
ُ�ُل يِف َسبَْعِة أ

ْ
اَكفُِر يَأ

ْ
مؤمن «یعنی:  ٢»يِف ِمىًع َواِحٍد، َوال

 .»افر در ھفت معدهکخورد و می معده، غذا کیدر 
خاطر  ه بهکن است یمؤمن، ا یھا یژگیاز و یکین قرار است: یث، از ایمفھوم حد

افر، که کدارد؛ چرات را ین وضیس اکافر، عکخورد، اما  یم مکمشغول بودن به عبادت، 
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باشد و از  یبه شھوت خود م ییش است و ھمواره درصدد پاسخگویرو ھوا و ھوس خویپ
ا یبه دن یو یرغبت یخور ھم باشد، از ب مکترسد و اگر  یحرام نم یامدھایرو از پ نیا
 ی ن، از حرص و عالقهیباشد و ا یاش م یحفظ صحت و سالمت یه براکست؛ بلین

معده  یکخورد. اما مؤمن، در  یا در ھفت معده، غذا میانچه گواست؛ چنیوافرش به دن
ت مؤمن و یان وضعیالمثل، به ب ن ضربیق ایاز طر ص رمکخورد. رسول ا یغذا م

 .١پردازد یا میافر و حرص و آزش در دنکت یان وضعیز به بیا و نیزھدش در دن
گفته «د: یگو ی، میث داده است؛ وین حدیدر مورد ا یگریح دی، توض/ ینوو
و  ییاق وافر، پراشتھایاست: حرص و اشت یژگیم، ھفت وکه منظور از ھفت شکشده 

(ناشی  یو چاق ی، حسد و فربھی، طمع، بد نھادیطوالن یو آرزو یل افزون، دلبستگیم
 .٢»از پرخوری)

در  یرو ادهی، ھمچون زیرو ادهیق زیه از طرکدوم: آنچه «گفته است:  /م یق ابن
 یحالل و اسراف در خورد و نوش، مؤمن را به فساد و تباھ یھا استفاده از نعمت

ند و از طاعات و عبادات باز ک ی، انسان را سست و تنبل میه پرخورکشاند؛ چراک یم
سازد و  یمعده، مشغول م ینیو سنگ یاز پرخور یالت ناشکدارد و او را به مش یم

 یھا ابد و راهی یش میافزاگردد و شھوتش،  یمش مکسان تمام ھم و غم انسان، ش نیبد
ان ی، ھمانند خون، جریطان، در آدمیه شکشود؛ چرا یشتر میطان در او، بینفوذ ش

و  یبندد و پرخور یطان را میش ی نفوذ و وسوسه یھا ابد. روزه گرفتن، راهی یم
شتر و یطان را بیش ی نفوذ و وسوسه یھا دن، راهیدر خوردن و آشام یرو ادهیز

شود  یم یشتریآب ب نوشیدنر به یخورد، ناگز ید مایه زک یسکند. گردا یتر م گسترده
را  یادیز یھا ب فرصتین ترتیگردد و بد یشتر میز بیاد بنوشد، خوابش نیه زک یسکو 

 .٣»شود یار مک انیدھد و ز یاز دست م
ه شھوت و کچنان ز بدور بود؛ آنیشھوت و ھوس ن ی طرهیاو، از س: « س حسن ◘

 ».دیگرد یاو نم یخرد یو ب یسر کسب ی هی، مایل جنسیم
خواند  می فرا یز جنسینترل شھوت و غراکن سخن ارزشمندش، به یدر ا س حسن

گردد و  یمشروع، اشباع م یھا ، تنھا از راهیز جنسیه غراکدارد  یان میو ب
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مان را به یھمچون قساوت قلب و ضعف ا یبد یامدھای، پیجنس یختگیافسارگس
شتر شود، ی، بیل جنسیشھوت و م یختگیو افسارگس یشکه سرکدنبال دارد. ھر چقدر 

ز یو ن ،ابد. البته نگاه آلوده و حرامی یش میز افزایو قساوت قلب ن یرگیبه ھمان نسبت ت
ه با کاست  یجنس یختگیگر، سرآغاز افسارگسیدیکزنان و مردان نامحرم با  ینینش ھم

سازند و  یه مردان میخود را شب ه زنان،کنیباشد؛ از جمله ا یھمراه م یعوارض مختلف
ش فساد یو افزا یگر یدانستن روسپ کرند. سبیگ یش میزنانه در پ یز رفتاریمردان ن

 یجنس یختگیافسارگس یامدھایگر پیگناه، از د یھا نهیز فراھم شدن زمیو فحشا و ن

اِ� ِحَ� يَْزِ� وَُهَو «فرموده است:  ص رمکاست. رسول ا یعنی:  ١»ُمْؤِمنٌ ال يَْزِ� الزَّ
.»ستیاب عمل زنا، مؤمن نکار، ھنگام ارتکزنا«

اب که مسلمان، در حال ارتکن مفھوم است یث، بدین حدید: ایگو یم / یبخار
از رسول  س رهیست. ابوھریمان برخوردار نیرود و از نور ا یشمار نم امل بهکزنا، مؤمن 

خرج منه اإليمان، فاكن فوق إذا ز� العبد «ه فرموده است: کت نموده یروا ص رمکا
ه بنده، ک یھنگام«: یعنی ٢»رأسه اكلظلة، فإذا خرج من ذلك العمل رجع إيله اإليمان

رد و یگ یسرش قرار م یباال یا هیگردد و ھمانند سا یمان از او خارج میشود، ا یب زنا مکمرت

 .»گردد یمان، به او باز میشود، ا ین عمل، خارج میاب اکچون از ارت
مان، از وجودشان، رخت یشوند، نور ا یره میبکب گناھان که مرتک یسانک

پروردگار متعال، ھمچون  یشان عظمت و بزرگیھا گر در دلیه دک یا گونه بندند؛ به یبرم
، یھمچون زنا، دزد یب گناھانکه مرتک یسکد یماند. بدون ترد ینم یگذشته باق

ه در گذشته، در دلش وجود ک یگردد، نور و خضوع و خشوع یو امثال آن م ینوش باده
مان، در قلبش ھمچنان یگردد: ھرچند اصل ا یشود و از دلش خارج م یم مکداشته، 

ره، از قلبش خارج یبکاب گناه که در اثر ارتک یاست، اما خشوع و خضوع یباق
 .٣شود یار خارج مکه در آن ھنگام، از وجود گنھکاست  یمانیگردد، در واقع جزو ا یم

از  یکیو  یجنس یختگیآورد افسارگس و گناھان، ره یزون معاصاب روزافکارت
ره باشد، یو صغ کوچکت، ھرچند یاست. معص یال نفسانینترل امکعدم  یامدھایپ
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ه شخص ک یا گونه پنداشتن آنھاست؛ به کگر و سبیاب گناھان دکارت یبرا یا مقدمه
ال یر و خکآلوده، فند. نگاه ک ینم کشود، در یب مکه مرتکرا  یار، عواقب گناھکگنھ

نفس و  ی ت را به دنبال دارد و به وسوسهیاب معصکو ارت یل جنسیمسا ی درباره
انجامد و چنانچه  یاب گناه، مکارت یبرا یم جدیت، تصمیشھوت و در نھا یکتحر

رو  نیند. از اک یت فراھم شود، در انجام آن درنگ نمیاب معصکارت یاسباب الزم برا
. شود یم یت منتھیاب معصکه به ارتکاست  ییھا نا و جزو راهاز مقدمات ز یکینگاه، 

شد ک یم ییارش به جاکگذارند و  یدر قلب بنده، اثر م کاند کب، گناھان، اندین ترتیبد
شد؛ کتواند دست از گناه ب یگر نمیشود و د یپروا م یت بیاب معصکه نسبت به ارتک
 .١دیآ یبر م یشتریاب گناھان بکارتابد و در صدد ی یش میل به گناه در او افزایه مکبل

 یگریرود و گناھان د یشمار م گر بهید یتی، بذر معصیھر گناھ«د: یگو یم /م یق ابن
گردد و گناھان، جزو  یل مکت، بر بنده مشیگناه و معص که ترکچنان را به دنبال دارد؛ آن

، دست یشخصن یه اگر چنک یا گونه رند. بهیگ یم یشوند و در وجودش، جا یوجود فرد م
و  یروح یو گرفتگ یاورد، دچار دلتنگیب یخدا رو یشد و به اطاعت و بندگکت بیاز معص

چ یھ یاز فاسقان، ب یاریرو بس نیگردد و ھمچنان به انجام گناه، رغبت دارد. از ا یم یروان
ه به کنیت ندارند، جز ایاب معصکارت یبرا یا زهیچ انگیشوند و ھ یت میب معصک، مرتیلذت

 .٢»ندینما یم یگناه، احساس ناراحت کاند و از تر ردن، عادت نمودهکگناه 
است؛ یان رفتن شرم و حیان شھوت، از میو طغ یباز ھوس یامدھایگر از پید یکی

ت یاب معصکان شھوتش، به ارتیو طغ یباز ھوس ی جهیه در نتک یا رو بنده نیاز ا
افتن مردم از اعمال یگر نگران اطالع یه دکگردد  یپروا م یب یا رده، به گونهکعادت 

ه کشوند  یپروا م یچنان گستاخ و ب باز، آن از افراد ھوس یاریه بسکست؛ بلیزشتش ن
به آن، افتخار  ینند و حتک یف میگران تعرید یش را برایخو یھا یباز خودشان، ھوس

 .٣اند ا گشتهیاز شرم و ح یه عارکند! چراینما یھم م
از انحرافات  یریشگیت ندادن به پیز اھمیو ن یز جنسینترل غراکبه  یتوجھ یب

و  یرسند ـ عواقب جد یبه نظر م کوچکز و یظاھر، ناچ ه بهک یـ و لو انحرافات یاخالق
ند و انسان را در ک ی، بروز میگریپس از د یکیه کرا به دنبال دارد  یناگوار یامدھایپ
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باشد و  یسخت و دشوار م یلی، خاز آن ییه رھاکاندازد  یم یا ختهیز افسارگسیدام غرا
 یو یل اخالقیان رفتن فضایز از میقلب و روان شخص و ن یت، به نابودیدر نھا

 .١شود یرش میگ ، دامنیفراوان یو جسم یروح یھا یماریانجامد و ب یم
 ٢،یز جنسینترل غراک یبرا یخوب یارھھاک بخش اسالم، راه ن و نجاتین راستییآ

 رد:کل اشاره یتوان به موارد ذ یجمله م ه از آنکارائه داده است 

 ھا: فرو انداختن نگاه و پوشاندن عورت -١
ن راه یتر ه نگاه، مھمکھا، دستور داده  اسالم، از آن جھت به فرو انداختن چشم

ن ییمتعال، بندگانش را به پا یرو خدا نیباشد. از ا یر شھوت به قلب میدن تیرس
 آلوده و حرام دستور داده و فرموده است:از نگاه  یھا و خوددار انداختن چشم

ْ  ُمۡؤِمنِ�َ قُل ّلِلۡ ﴿ وا بۡ  مِنۡ  َ�ُغضُّ
َ
ْ  َ�ٰرِهِمۡ � ۡزَ�ٰ  َ�ٰلَِك  فُُروَجُهمۚۡ  َو�َۡحَفُظوا

َ
َ ٱ إِنَّ  لَُهمۚۡ  أ َّ� 

 ۢ   ]۳۰[النور:  ﴾٣٠يَۡصَنُعونَ  بَِما َخبُِ�
ش را یخو یھا عورت رند ویغمبر!) به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فرو گیپ ی(ا«

تر و  بندهیشان، زیا ین، برایاز ارتباط نامشروع) مصون دارند. ا ی(با پوشاندن و دور

گاه م یگمان خداوند، از آنچه انجام م یتر است. ب محترمانه  .»باشد یدھند، آ
ةُ «فرموده است:  ص رمکرسول ا

َ
 َعْوَرِة الرَُّجِل َوال الَْمْرأ

َ
 َعْوَرةِ  ال َ�نُْظُر الرَُّجُل إىِل

َ
إىِل

ِة يِف اثلَّوِْب 
َ
 الَْمْرأ

َ
ُة إىِل

َ
 الرَُّجِل يِف ثَوٍْب َواِحٍد َوال ُ�ْفيِض الَْمْرأ

َ
ِة َوال ُ�ْفيِض الرَُّجُل إىِل

َ
 الَْمْرأ

ند. مرد با مرد و زن با زن در کمرد به عورت مرد، و زن به عورت زن نگاه ن«یعنی:  ٣»الَْواِحدِ 

 .»پارچه داخل نشود کی
رو اگر  نیدل قرا داده است؛ از ا ی نهییمتعال، چشم را آ ید: خدایگو یم /م یق ابن

                                                           
 .۱۲۳أمراض النفس، ص -١
ه با ک؛ بلیجنس یازھایوب نکرا قبول دارد و نه سر یجنس یختگیعت اسالم، نه افسارگسیشر -٢

، فراھم آورده است و یجنس یازھایبه ن ییپاسخگو ینه را برای، زمآمدارکق و یدق ییھا راه ی ارائه
آن، از  ین اجتماعیه قوانکچنان باشد؛ آن یم یبشر یازھای، به نین آسمانیین آیانگر توجه این، بیا

ارائه داده، ھمچنان  یال جنسیام نترلکازدواج و  ی نهیه در زمک ینیارھا و قوانکجمله ساز و 
 ین بشریرود؛ بر خالف قوان یشمار م در عصر حاضر به ین اجتماعین قوانیارآمدترکن و یتر یقو
 شود. [مترجم] یسوء آن، برداشته م یامدھایه پکو بل ییاراکه ھر روز، پرده از ناک

 ی ح مسلم. شمارهیصح -٣



 ٣٧٣ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

ند و چون نگاھش را آزاد ک یش مکز فرویل و شھوت دل نیرد، میبنده، نگاھش را فرو گ
 .١»ندک یان میز طغیبگذارد، شھوتش ن

ار کر در شیه تکگذارد  یرا در قلب م یرینگاه، ھمان تأث«د: یگو ین میھمچن
 ی ند. نگاه به منزلهک یم یاورد، حتمًا آن را زخمیدر ن یار را از پاکنھد؛ اگر ش یم

ن صورت اگر تمام آن را به آتش یه در اکافتد  یاه مکه در خرمن کاست  یآتش ی شراره
 سوزاند. چنانچه گفته شده: یاز آن را م یشد، حتمًا بخشکن

 ن النظرـداها مــوادث مبـحـل الـك
 

 

 ررـار من مستصغر الشـمعظم النو
 

 كم من نظرة فتكت يف قلب صاحبها
 

 

 ال وترهام بال قوس وـك الســفت
 

 هاـبـقلـن يــا دام ذاعيـرء مـمـالو
 

 

 يل اخلطرـيف أعني الغيد موقوف ع
 

 هـتـهجـر مـا ضـه مـلتـقـر مـسـي
 

 

 ٢اد بالرضرـرور عــسـباً بـرحـال م
 

بلند  یا ز از جرقهیھا ن شتر آتشینگاه است و بشامدھا، از یآغاز تمام پ: «یعنی
ر قابل مھار، در یمان و غکر رھاشده از یه ھمچون تک ییھا ار نگاهیشوند؛ چه بس یم

ه ھمواره ک یسکاند.  شتهارده و دل را به خواھش وادکننده نفوذ ک قلب نگاه
روح و  ینگرد، در معرض خطر قرار دارد. آنچه برا یند و به زنان مک یم یچران چشم

ه ک یو سرور یدارد؛ شادمان یچشمش را به شگفت وا م ی اسهکبار است،  انیروانش، ز
 ».چ مبادیان است، ھیامدش ضرر و زیپ

 ز دستور دادن زنان به حجاب:یو ن ینینش حرام بودن اختالط و ھم -٢
 د:یفرما یمتعال، م یخدا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ۡ ٱ َو�َِسآءِ  َوَ�َناتَِك  َ�ِٰجَك قُل ّ�ِ  ِمن َعلَۡيِهنَّ  �ِ�َ يُدۡ  ُمۡؤِمنِ�َ ل

 ۚ دۡ  َجَ�ٰبِيبِِهنَّ
َ
ن َ�ٰٓ َ�ٰلَِك أ

َ
ُ ٱ َوَ�نَ  يُۡؤَذۡ�َنۗ  فََ�  ُ�ۡعَرۡ�نَ  أ [األحزاب:  ﴾٥٩رَِّحيٗما �َ�ُفورٗ  �َّ

۵۹[.  
 یرداھاھا و  غمبر! به ھمسران و دختران خود و به زنان مؤمن بگو: روپوشیپ یا«

جه یبند و بار) باز شناخته شوند و در نت ینند تا (از زنان بکشتن، فرو افیخود را بر خو

 .١»رند. خداوند، آمرزنده و مھربان استیت و آزار (اوباش) قرار نگیمورد اذ

                                                           
 .۱۰۹ن، صیروضة المحب -١
 .۱۱۴ن، صیشیمرجع پ -٢
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 د:یفرما ین میھمچن

﴿ ُ�ۡ
َ
ۡطَهرُ  مۡ َ�ٰلِ�ُ  ِحَجاٖب�  َوَرآءِ  ِمن لُوُهنَّ  َٔ فَۡ�  اَمَ�ٰعٗ  ُموُهنَّ �َذا َس�

َ
 لُِقلُو�ُِ�مۡ  أ

  .]۵۳[األحزاب:  ﴾َوقُلُو�ِِهنَّ 
د)، از پشت پرده از یداشت یا پرسشید (یخواست یزیامبرص چیه از زنان پک یھنگام…«

 .»…شما و آنان، بھتر است یھا دل کیپا یار، براکن ید). اییال نماؤا سید (یشان بخواھیا
فرموده  ص رمکه رسول اکاند  ت نمودهیروا س بن عامر ۀو مسلم، از عقب یبخار

ُخوَل ىلَعَ النَِّساءِ «است:  . »دینکز یگانه) پرھیاز رفتن نزد زنان (ب«یعنی:  .»إِيَّاُ�ْم َوادلُّ
شاوندان شوھر (مثل یرسول خدا! نظر شما در مورد خو ید: ایاز انصار پرس یمرد

 «ست؟ فرمود: یشوھر) چ ی هبرادر، عمو، پسرعمو و خواھرزاد
ْ
 ـال

ْ
یعنی:  »َموُْت ـحْمُو ال

 .»ن استیت، در ھمکھال«
، ھمچون برادرزاده، عمو و یان ویکر نزدیو سا مو، در لغت، به برادر شوھرـح

 ص رمکه رسول اکنیستند و ایه محرم نکگردد  یپسرعمو و امثال آنان، اطالق م
وجود دارد؛ نھا یا ی هیاز ناح یشتریب یه نگرانکن معناست ی، بد»احلمو املوت«فرمود: 

ن را بد یھم، ا یسکتر است و  نھا آسانیا یردن با او، براکبه زن و خلوت  یرا دسترسیز
دانند  ید، ھمه آن را بد میخلوت نما یگانه، با زنیب یه اگر شخصکداند؛ بر خالف آن ینم

 .٢نندک یو آن را رد م

بامرأة إال ومعها  ال �لون رجٌل «فرموده است:  ص رمکد: رسول ایگو یم س عباس ابن
ند، مگر کخلوت ن یچ زنی، با ھیچ مردیھ«: یعنی ٣»مرأة إال مع ذي �رمـ�سافر ال الذو�رم و

 .»از محارمش یکیند مگر به ھمراه کو زن، مسافرت ن٤ھمراه باشد؛ یه با آن زن، محرمکآن

                                                                                                                                              
از  یاریا نه، اختالف نظر وجود دارد. بسین زن، عورت است یفکت و را صویه آکنیالبته در مورد ا -١

ث یدگاه، احادین دید اییست. در تأیه پوشاندن صورت، واجب نکن باورند یامت، بر ا یفقھا
 وجود دارد. [مترجم]. یحیصح

 )۱۴/۱۵۳ح مسلم (یصح یعل ینگا: شرح النوو -٢
 ۱۳۴۱ی مسلم، شماره -٣
رو به پندار مترجم، در  نیردن است؛ از اکم اختالط و خلوت کبر تفاوت ح یلیث، دلین حدیا -٤

خلوت  ی د، در واقع ھمان مسألهیآ یان میحرمت اختالط به م ی ه مسألهکھر جا  ینیات دیادب
 باشد. یگانه، منظور میردن زن و مرد بک
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باره وارد  نیدر ا یدیشد ید و ھشداری، وعص رمکا یث نبیاز احاد یدر تعداد
ه زنان یا مردان، خود را شبیه مردان و یه زنان، خود را در لباس و رفتار، شبکشده 

ت یروا س عباس از ابن یو انحراف است. بخار یرو جک ین امر، نوعیه اکند. چراینما
ز یسازند و ن یه مردان میه خود را شبکآن دسته از مردان را  ص خدا ه رسولکنموده 

 .١ند، لعنت فرمودینما یه مردان میه خود را شبکرا  یزنان

 روزه گرفتن: -٣
ش یط ازدواج، برایند و شراکتوانست ازدواج  ی، نمیلی، به ھر دلیه شخصک یزمان

ره نگردد؛ یاش باشد تا بر او چ یجنس ی زهینترل غرکد درصدد یفراھم نبود، باز ھم با
و مسلم، از  ینه، بخارین زمیار، روزه گرفتن است. در اکن یا ین روش برایبھتر

َمِن اْستََطاَع «فرموده است:  ص خدا ه رسولکاند  ت نمودهیروا س عبدالله بن مسعود
ْوِم فَ  ْحَصُن لِلَْفْرِج َوَمْن لَْم �َْستَِطْع َ�َعلَيِْه بِالصَّ

َ
َغضُّ لِلْبرََصِ َوأ

َ
إِنَُّه أ

ْج فَ وَّ َاَءَة فَلْيزََتَ
ْ

ُ ابل
َ

إِنَُّه هل
حفاظت ار، باعث کن یارا یند. زکازدواج  ،داردردن کازدواج  ییتواناه ک یسک«: یعنی .»وَِجاءٌ 
شھوت  ،روزهه کچرا .ردیروزه بگندارد،  ازدواج ییتواناه ک یسکو شود.  یم ،گاه و شرم چشم

 .»ندک یمنترل کو ف یضعرا 
م کدھد؛  یاھش مکه روزه گرفتن، شھوت را کد یآ ین بر میور، چنکث مذیاز حد

د است. یار مفینه بسین زمیز در ایدھد ن یش میرا افزا یتوان جنس هک ییخوردن غذاھا
، به یه شخصک یاست. البته در صورتک یل جنسیتوان از شدت م ین روش میرا با ایز
ر یه تکرد ک کد شید، نبایننما یبندیند و بدان پاکرانه توجه نیشگیپ یارھاکن راھیا

ش ی، افزاین شخصینحراف چنا ی نهیند و زمک یزھرآلود شھوت، در قلبش نفوذ م
نھد و او را در منجالب  یم یختگیان و افسارگسیسان شھوتش، رو به طغ نیابد و بدی یم

 .٢سازد یفساد، گرفتار م
ه کچنان شھوت و ھوس بدور بود؛ آن ی طرهیاو، از س«ه ک س ن سخن حسنیا

 یارک، فراخوان آش»دیگرد یاو نم یخرد یو ب یسر کسب ی هی، مایل جنسیشھوت و م
 یال نفسانیام یشکان و سریاز طغ یریشگیو پ یز جنسینترل شھوت و غراک یسو به

 است.

                                                           
 ).۷/۵۵(تاب اللباس ک، ینگا: بخار -١
 .۱۲۶أمراض النفس، ص -٢
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در مجلس علما،  نافتیاو، ھنگام حضور «ه: ک س ن سخن حسنیبر ا یشرح ◘
 .١»دن و گوش دادن عالقه داشتیه مشتاق سخن گفتن باشد، به شنکش از آنیب

و استفاده بردن از آنان است؛  ، در واقع، احترام گذاشتن به علمایردکن عملیچن

ليس «فرموده است:  ص خدا ه رسولکباشد. چنان یاحترام گذاشتن به علما، سنت م
�عرف منكر وـ�نه عن المعروف وـ�أمر بالمنا من لم يرحم صغ�نا و�وقر كب�نا و

ندارد، و  ما مھر نورزد، و احترام بزرِگ ما را نگه  ِکوچکه به ک یسک«: یعنی ٢»منا حقهـلعال

 .»ستید و حِق عالِم ما را نشناسد، از ما نیر ننماکاز من یامر به معروف و نھ
داشتند و در برخورد با  یش را نگه میخو یعلما من امت، احترایا یکان نینیشیپ

با اھل علم و  ینینش رامون آداب ھمیاز علما، پ یاریردند. بسک یت میآنان، ادب را رعا
 اند. ل سخن گفتهیتفص گفتگو با آنان، به یھا روش

 س طالب یبن اب یت شده، سخن علینه رواین زمیه در اک ین اقوالیتر از جامع یکی
ش از حد، از او یه بکن قرار است یاز حقوق عالم، از ا یبرخ«ه فرموده است: کباشد  یم

 یاصرار نورز و چون خسته بود، بر پرسش و پاسخ، ییچ ننمایپ و او را سؤال ینکسؤال ن
س ک چیو نزد او، از ھ ی، و رازش را برمال نسازیریه برخاست، لباسش را نگک یو ھنگام

ه عالم، کد تا آن زمان ی. تو بایری؛ اگر دچار لغزش شد، عذرش را بپذینکبت نیغ
 یازین و اگر نین مقابلش منشی؛ ھمچنیاست، احترامش را نگه دار یپاسدار اوامر الھ

 .٣»ریگران سبقت بگی، از دیخدمت به و یداشت، برا
، یه ھرگاه نزدش بروکن است یاز جمله حقوق عالم بر تو ا«ن فرموده است: یھمچن

 ی و از اشاره ینیش بنشیپا ِش یو پ ینکگران، بطور عام سالم یبر او بطور خاص و بر د
دگاه ی، بر خالف دیدگاه فالنیه دک ییو به او نگو یزیدست و چشم، در مجلس او بپرھ

ه او، ھمچون درخت کن کم یردن از او، پافشارکر و در سؤال یتوست. و لباسش را نگ
 .٤»تو خواھد افتاد یاز آن، به سو یزیه چکاست  ییخرما

                                                           
 ).۱۱/۱۹۹ة (یالنھایة والبدا -١
) و آن را ۱۹۱۳ی ت نموده (شمارهیث را رواین حدیز ایحبان ن ؛ ابن۱۹۸۶ی ، شمارهیسنن الترمذ -٢

 ح دانسته است.یصح
 ).۱/۱۲۹ان العلم و فضله (یجامع ب -٣
عبدالبر  ھمچون ابن یعالم بزرگوار یراه بک ی).. با تمام احترام۱/۱۴۶ان العلم و فضله (یجامع ب -٤

تأمل و  یرمعصوم است، لذا جایدگاه غین، نقل سخن و دیه اکلم، اما به نظر بنده، از آنجا یقا
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داناتر از خود را  ی، شخصیھرگاه عامل«د: یگو یم / یعبدالرحمن بن مھد
دانش  یریفراگدانست و به پرس و جو از او و  یمت میافت، آن فرصت را غنی یم
، فروتر از او بود، به یه از لحاظ علمکرد ک یمالقات م یسکپرداخت و چون با  یم

ه کنمود  یدار مید یسکد و چون با یورز یم یپرداخت و تواضع و فروتن یم یآموزش و
 .١»داد یقرار م یل مختلف را مورد بررسی، در سطح خودش بود، مسایاز لحاظ علم

ت بود و چون لب به کشتر اوقات، سایاو، ب«ه: ک س ن سخن حسنیبر ا یشرح ◘
دخالت  ییش و بگومگوکشمکچ یگفت. و در ھ یگشود، بھتر از ھمه سخن م یسخن م

 .٢»ردک ینم
ز از جر و یو پرھ یزشمند، به اجتناب از پرحرفرن گفتار ایدر ا س یحسن بن عل

فإنَّ األعضاء ت�ّفر العبُد إذا أصبح «ث آمده است: یخواند. در حد یبحث نابجا فرا م
و�ن اعوججت  ، فإذا استقمت استقمناكاللساَن، تقول: اتّق اهللا فينا فإنّما �ن ب

نند (و ک یزبان، تواضع م یند، تمام اندام، براک یه بنده، صبح مک یزمان«: یعنی ٣»اعوججنا
به تو  ھمانا ما،از خداوند، در حفظ حقوق ما بترس؛  ند:یگو یبا خواھش و التماس) به آن م

م بود و اگر تو، یز راست و استوار خواھی، ما نیو اعتدال بورز یه اگر تو، راستک چراایم؛  وابسته

 .»م گشتیج و نااستوار خواھکز ی، ما نیینما یجک
 ی نهیش در زمینفس خو ی به محاسبه یا ژهیان گذشته، توجه ویکسلف صالح و ن

ش از یند و بک یت مکتر حر زبان، آسانان تمام اندام، یه از مکسخنان خود داشتند؛ چرا
را  س رکابوب«د: یگو یم س سید. قینما یجاد میل اکانسان مش یبدن، برا یر اعضایسا

ه کاست  یزین، ھمان چیا«گفت:  یزبانش را گرفته بود و م ی نارهکه کدم ید یدر حال

                                                                                                                                              
نده کن حال آیلف و در عکت یو استاد، برخورد ب یتعامل با مرب ین نمونه برایدرنگ دارد. و بھتر

ق یف دقی، تعر/عبدالبر  است: امثال ابن یاست. گفتن ص رمکبا رسول ا از احترام اصحاب
ه ما، ک یا مآبانه اساس و مقدس یب یھا ھا و قرائت از اھل علم داشتند، نه آن برداشت یو درست

 .[مترجم]…م و یعلم دار ی درباره
، عبدالرحمن بن معال ءالتعامل مع العلمافي  ، قواعد۲۰۶، صیالمحدث الفاضل، رامھرمز -١

 .۸۶حق، صیاللو
 ).۱۱/۱۹۹ة (یالنھایة وبداال -٢
)، حسن دانسته ۱/۵۱۳۶ح الجامع (یث را در الصحین حدی، ای؛ آلبان۲۴۰۷ی ، شمارهیترمذ -٣

 است.
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، یدھان ور انسان است و چون از یسخن، اس .١»سازد یمرا به گناه و عذاب گرفتار م
 د:یفرما یمتعال، م یگرداند. خدا یش میر خویخارج گردد، انسان را اس

ا يَلۡ ﴿ يۡهِ  إِ�َّ  قَۡولٍ  مِن فُِظ مَّ   ]۱۸[ق:  ﴾١٨َعتِيدٞ  رَ�ِيٌب  َ�َ
 ی(برا  ، مراقب و آمادهیا ه فرشتهکآورد مگر آن یبر زبان نم یچ سخنیانسان، ھ«

 .»افت و نگارش آن) سخن استیدر
 یکیافت: ی ییزمان از ھر دو رھا طور ھم توان به یه نمکدر زبان، دو آفت وجود دارد 

متفاوت،  یھا ھا و فرصت تیه در موقعکوت. چراک، آفت سیگریآفت سخن گفتن و د
وت که از گفتن سخن حق سک یسکتواند گناه باشد. چنانچه  ین دو، میاز ا یکھر 

وت و کش، سیخاطر حفظ منافع خو بهه چه بسا کاست  یطان ُگنگید، شینما یم
د و در سخن و عمل، شدت داشته باشد، ید سخن بگویه باک ییند و جاک یم ییخودنما

ن ید. ھمچنینما یخدا را م یسان نافرمان نیشود و بد یوارد م ینرمش و سست از درِ 
ق سخن یه از طرکاست  یطان سخنورید، شیگو یم یه سخن باطل و نادرستک یسک

شتر مردم، یش گرفته است. متأسفانه بیخدا را در پ یت و نافرمانیمعصگفتن، راه 
و انحراف  یرو جکا سخن گفتن ندارند و دچار یوت کس ی نهیدر زم یدرست ی هیرو

شان را از گفتن سخن باطل و یھا اند، زبان ه تعادل را برقرار نمودهک یسانکاند. اما  شده
ه نفع آخرت را به دنبال دارد، آزاد ک یگفتن سخنان یدارند و آن را برا ینادرست، باز م

د باشد و از یه مفکرانند  یبر زبان م ی، فقط سخنانیسانکن یرو چن نیگذارند. از ا یم
در روز  یند. چه بسا بنده اینما یز میدارد، پرھ یه ضرر آخرت را در پک ییسخنان نابجا

ه زبانش، تمام آن کند ک یاھده مشود، اما مش یخته میھا برانگ یکیاز ن یوھکامت با یق
شود، اما  یھا حاضر م یاز بد یوھکبا  یا ز بندهیاست. و ن  شاندهک یھا را به نابود یکین

ھا را از  ی، تمام آن بدیکر خدا و گفتن سخنان نکانش، با ذبه زکند ک یم ی مشاھده
به سخن و نه شده وت، دستور داده کن نه بطور مطلق به سی. بنابرا٢ان برده استیم

ا نگفتن، مد نظر قرار یسخن گفتن  ی نهیعت در زمیه دستور و رھنمود شرکگفتن؛ بل
گفت و از بر زبان  یکد سخن نیبا یعنیباشد.  ینه مین زمیر و شر در ایار خیدادن مع

از  یاریدشوار است، بس یلینترل زبان، خکه کرد. از آنجا کز یراندن سخن بد پرھ
اند؛  د را ستودهیرمفیعدم بر زبان راندن سخن بد و غ ینعیوت مثبت کان گذشته، سیکن

                                                           
 )۲/۲۵۳صفة الصفوة ( -١
 .۳۷۹م، صیق الداء والدواء، از ابن -٢
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 ی شدند، به مجاھده یب مکزبان مرت ی هیه از ناحک یجبران اشتباھات یچنانچه برا
 .١نمودند یز مید، پرھیرمفین منظور، از گفتن سخنان غیا یآوردند و برا یم ینفس رو

دشوارتر از حفظ ، یو جھاد یچ حج، سنگرداریھ«گفته است:  /اض یل بن عیفض
 ».سازد یگرفتار م یدی، تو را به غم و اندوه شدیست؛ اگر زبانت را آزاد بگذاریزبان ن

زبان، زندان مؤمن است؛ اگر زبانت را آزاد  در بند کردن«ن گفته است: یھمچن
 .٢»سازد یگرفتار م یدی، تو را به غم و اندوه شدیبگذار
گرفت،  یش قرار میمسأله، فرا روچون دو «ه: ک س ن سخن حسنیبر ا یشرح ◘

ته توجه کن نیه بدکتر است، بل یکقت نزدینشان، به حق و حقیدامکه کرد ک ینگاه نم
باشد و  یتر م یکنفسش، نزد ی ل و خواستهیاز آنھا، به ھوا و م یک دامکه کنمود  یم

 .٣»ردک یگاه بر خالف آن عمل م آن
نفس،  یخواند. ھوا یا منفس، فر یبه مخالفت با ھوا س ب حسنین ترتیبد

ش یه براک ییھا ھا و خواسته نفس به شھوت یرشرعیشش غکل و یعبارتست از م
ھا، با  از امت یارین عوامل مخالفت بسیتر از مھم یکیھوا و ھوس،  .٤بخش است لذت

امبران یرش ارمغان پیند و از پذینما یشک ه گردنکامبرانشان بوده است و سبب شده یپ
 د:یفرما یمتعال، م یت و نور، سر باز زنند. خدایقت و ھدایحق یعنی، یالھ

َخۡذنَا لََقدۡ ﴿
َ
ٰٓءِ  بَِ�ٓ  ِميَ�ٰقَ  أ رۡ إِۡسَ�

َ
ٓ يَل َوأ  َ�  بَِما رَُسوُلۢ  َجآَءُهمۡ  ُ�ََّما رُُسٗ�ۖ  إَِ�ِۡهمۡ  َسۡلَنا

نُفُسُهمۡ  َ�ۡهَوىٰٓ 
َ
ْ  فَرِ�ٗقا أ بُوا   ]۷۰[المائدة:  ﴾٧٠َ�ۡقُتلُونَ  َوفَرِ�ٗقا َكذَّ

م. اما (آنان، یشان فرستادیا یبه سو یغمبرانیم و پیمان گرفتیل، پیاسرائ یما، از بن«
ه مطابق ھواھا و کآورد  یرا م یزی، چیغمبریه پکردند و) ھر زمان ک ینکش مانیپ

 .»شتندک یرا م یردند و گروھک یب میذکرا ت امبران)ی(از پیا شان نبود، دستهیا یھا ھوس
 ز به مخالفت با ھوا و ھوس دستور داده و فرموده است:یرا ن ÷ متعال، داود یخدا

 ٱ ِ�  َخلِيَفةٗ  َ�َٰك إِنَّا َجَعلۡ  دُ ۥَ�َٰداوُ ﴿
َ
ِ  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�محۡ ٱفَ  �ِض ۡ� َوَ� تَتَّبِِع  قِّ �َۡ ٱب

ۡ ٱ ِۚ ٱَ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل  َهَوىٰ ل ِينَ ٱإِنَّ  �َّ ِ ٱيَِضلُّوَن َعن َسبِيِل  �َّ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  �َّ
                                                           

 .۷۷نگا: جھاد النفس، ص -١
 م.کنگا: جامع العلوم و الح -٢
 ن.یشیمرجع پ -٣
 ۲۵۷، صیجرجانفات، از یالتعر -٤
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ْ  بَِما َشِديُدۢ    .]۲۶[ص:  ﴾٢٦َسابِ ۡ�ِ ٱ يَۡومَ  �َُسوا
ن یشیامبران پیپ یم (و بر جایا خود ساخته ی ندهین، نمایداود! ما، تو را در زم یا«

ه تو کن کم یروینفس، پ ینما و از ھوا یمردم، به حق داور درمیانم). پس یا نشانده
گردند،  یه از راه خدا منحرف مک یسانکگمان  یسازد. ب یرا از راه خدا منحرف م

 .»امت) دارندیتاب (قکردن روز حساب و کخاطر فراموش  به یعذاب سخت
است  یا خشمیھوا و خواھش، در اصل ھمان محبت «گفته است:  /ه یمیت ابن

نترل که در کست؛ چرایرد و سزاوار سرزنش نیگ یل مکه در درون و نفس انسان شک
 .١»نفس، زشت است و سزاوار سرزنش ی از ھوا و خواسته یرویاما پباشد،  یانسان نم
 یرویپ و، ھمان ھوا و ھوس است، ییمحبت و بغض، به تنھا«ن گفته است: یھمچن

 .٢»باشد یمتعال، حرام م یرھنمود خدا دستور وتوجه به ن حب و بغض، بدون یاز ا
ن یھوس شده، ا ھوا و یماریه دچار بک یسکدرمان  ین نسخه و مرھم، برایبھتر

از روش سلف صالح  یرویبند گردد؛ خود را به پیتاب و سنت، پاکه به دستورات کاست 
، پرورش دھد و یت الھیبر اساس تقوا و خوف و خشرا ش ید؛ نفس خویملزم نما

ش را یخو ینفسان یھا ب نفس و خواستهینفس خود بپردازد و فر ی ھمواره به محاسبه
آنان در اقوال و  یرد و از رھنمودھایبگ ییمان راھنمایو انخورد؛ ھمواره از اھل علم 

حت یش را به درخواست مشورت و نصین نفس خویند. ھمچنکش استفاده یاعمال خو
لش باشد، یدرست آنان را ھرچند بر خالف م یھا دگاهیگران، عادت دھد و دیاز د
و ھر  یداور شیل عادت دھد و از پیز خود را به درنگ و تأمل در مسایرد. و نیبپذ

تواند دست به دعا بردارد و  ین تا میزد. ھمچنیط، بپرھیا تفریخته به افراط ینش آمکوا
ھا و  ھوا و ھوس و فتنه یرویه او را از پکاھد ومتعال بخ یاز خدا یبا تضرع و زار

سته در یق بر زبان آوردن سخنان درست و شایبنده، بدور دارد و به او توفیعوامل فر
به امتش  ص رمکه رسول اکرا  یید. لذا دعایت نمایو خشم، عنا یحالت خرسند

سازد و با تمام وجود دست به درگاه خداوند بردارد  یثرت بر زبان جارک آموزش داده، به

را بر  ص خدا رسول ین دعایز ایو ن ٣»أسألك لكمة احلق يف الرضا والغضبو«د: یو بگو

                                                           
 )۲۸/۱۳۱( یالفتاو -١
 )۲۸/۱۳۳(یالفتاو -٢
 ح دانسته است.یث را صحین حدی، ای)؛ آلبان۳/۵۵ر (کتاب السھو، باب الدعاء بعد الذک، ینسائ -٣
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 .١»األهواءمنكرات األخالق واألعمال وإ� أعوذ بك من ا� « :هکسازد  یارجزبان 
ان یاش نما یه بدک یسکسوء ظن داشتن به «فرموده است:  س ی] حسن بن عل۴[

ل) و یدون دلبه (کست یسته نیز است و شایار گشته، جاک، آشیو یل بدیشده و دال
ھا،  از گمان یاریه بسکسوءظن داشت؛ چرا یسکتنھا بر اساس گمان، نسبت به 

 .٢»نادرست استاساس و  یب
ز یو باھوش، جا کریمؤمن ز یه براکن است یا س ن گفتار پندآموز حسنیمفھوم ا

 ی، پیو یردش، به بدیکه از حاالت، رفتار، گفتار و مواضع و روک یسکاست نسبت به 
ر انسان، ناخواسته در چھره و یضم یایاز خفا یا ه پارهکبرده، سوءظن داشته باشد؛ چرا

به دنبال ندارد؛ البته  یفرکی، ین سوءظنیگردد. چن یان مینما ،یرد ویکسخنان و رو
آنھا،  یه بدک یسانکد از یه انسان مسلمان، باکن معناست ی، بدس یگفتار حسن بن عل

ند تا به سبب کاط یند و در تعامل با آنان، احتیگز یده، دوریان شده و به ثبوت رسینما
د، به عواقب یه با مردم، معاشرت نماک یسک، گرفتار نشود. ین افرادیظن به چن ُحسن

ن حال یبا ا یبرد. ول یم یدارند، پ یبد ی نهیشیه پک یسانکردن به کنان یاطم
، نسبت به مسلمان، سوءظن یمکل محیچ دلیگمان و بدون ھ یکتوان به صرف  ینم

 د:یفرما یمتعال. م یداشت. خدا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ جۡ ٱَءاَمُنواْ  �َّ نِّ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  َتنِبُوا نِّ ٱ َض إِنَّ َ�عۡ  لظَّ  .]۱۲[الحجرات:  ﴾مٞ إِثۡ  لظَّ

ھا،  از گمان یه برخکد یزیھا بپرھ از گمان یارید! از بسیا مان آوردهیه اک یسانک یا«

 .»…گناه است
ر است؛ یان و اھل خیکاند: منظور، گمان بد به ن ه گفتهین آیر ایاز علما، در تفس یبرخ

ه بر اساس ھمان کز است یان شده، جایآنان، نما یه بدک یسانکاران و کاما در مورد بد
 .٣میدار گشته، سوءظن داشته باشیه از آنھا پدک یتیسان با وضع ظاھرشان و متناسب و ھم

َِديِث « فرموده است: ص رمکرسول ا
ْ
ْ�َذُب احل

َ
نَّ أ ، فَإِنَّ الظَّ نَّ یعنی:  ٤»إِيَّاُ�ْم َوالظَّ

 .»است  دروغنوع ن یبدتر بد، را گمانیز د.ینکاجتناب  بد، از گمان«

                                                           
 ).۳/۱۸۳( یح سنن الترمذیح دانسته است؛ نگا: صحی، آن را صحی؛ آلبانیسنن ترمذ -١
 ۱۷۳، صیمالقاسة النافعة، از یالسفي  الشھب الالمعة -٢
 .۲۴۳ن الطبع والتطبع، صینگا: األخالق ب -٣
 ۲۵۶۳ی ؛ مسلم، شماره۵۱۴۳:یبخار -٤
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و ...«دانسته و گفته است:  یباطن ی رهیبکاز گناھان  یکی، سوءظن را /حجر  ابن
طان، یش ی برآمده از وسوسه صرفًا بر اساس گمان و پندارِ  یسکه کنیآن، عبارتست از ا

حقوقش سر باز زند و  یادار بداند و از یسان او را حق نید و بدیم نماکح یسک یبه بد
ن یا ی ند؛ ھمهک یدراز ، زبانیو ید و نسبت به آبروینما یوتاھکت احترامش، یدر رعا

را  یرو ھر آدم بدگمان نیآدم بدگمان را به دنبال دارد. از ا یت و نابودکاعمال، ھال
و  یآورد خباثت باطن ن امر، رهیه اکگران بود، بدان یاز د ییبجویه درصدد عک یدید
از  ییبجویرش، (درصدد عیضم کیخاطر پا ه مؤمن، بهکر اوست؛ چرایضم یدیپل
  منافق، به یول ؛داند یند) آنھا را معذور میھم از آنان بب یبیست و اگر عیگران نید

 .١»از آنھاست ییبجویگران و عیوب دیع یباطنش، در پ یدیسبب پل
سوء «فرموده است: ه کبود  س ن سخن حسنیمختصر بر ا یان شد، شرحیآنچه ب

ز یار گشته، جاک، آشیو یل بدیان شده و دالیاش نما یه بدک یسکظن داشتن به 
سوءظن  یسکل) و تنھا بر اساس گمان، نسبت به یدون دلبه (کست یسته نیاست و شا

 .٢»اساس و نادرست است یھا، ب از گمان یاریه بسکداشت؛ چرا
 یزنی، با ھم مشورت و رایقومچ یبه خدا سوگند، ھ«فرموده است:  س ] حسن۵[

شان یه به ذھن اکبھتر از آنچه  یا جهیمتعال، آنان را به نت یه خداکنند مگر آنک ینم
 .٣»گردد یرسد، رھنمون م یم

گر یدیکبا  یزنین سخن ارزشمندش، مردم را به مشورت و رای، در اس یحسن بن عل
به  یا ژهیتوجه و یخ اسالمیتارن یخواند. مسلمانان، در دوران زر یل فرا میدر تمام مسا

رد یکو رو ص خدا رسول ی ارزنده ین را از رھنمودھایشورا و مشورت داشتند و ا
، با س هیصلح با معاو ی ، دربارهس فرا گرفته بودند. چنانچه حسن ش نیراشد یخلفا

 ی هیر افراد بلندپایو سا س ش عبدالله بن جعفریز پسرعموین و نیبرادرش حس
م پرداخت. ین موضوع خواھینده، به شرح ایه در صفحات آکخالفتش، مشورت نمود 

 شمار و قضاوت به یام شرعکاح یھا هیعت و پایان شرکاز ار یکیھر حال شورا،  به
ند، عزلش، کن، مشورت نیام با اھل علم و دکصدور اح ی نهیه در زمک یسکرود و  می

                                                           
 .۱۱۴الزواجر، ص -١
 ۱۷۳، صیاسة النافعة، از مالقیالسفي  الشھب الالمعة -٢
 .۱۸۳، صیاسة، از قلعیب السیترتیاسة وب الریتھذ -٣
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 .١وجود ندارد یچ اختالف نظرین، ھیواجب است و در ا
 د:یفرما یمتعال، م یخدا

مۡ ﴿
َ
  ]۳۸[الشوری:  ﴾بَۡيَنُهمۡ  ُشوَرىٰ  رُُهمۡ َوأ

 .»گر استیدیکمشورت با  ی هیو بر پا یزنیرا ی وهیارشان، به شکو «
گاه یانگر جاین، بیو ا«ن نگاشته است: یه، چنین آیح ایدر توض / یجصاص حنف

ته را کن نیند و اک یاد مینماز،  ی مان و اقامهیا در کناره قرآن، آن را کشوراست  ی ژهیو
 .٢»میا گر، دستور داده شدهیدیکبا  یزنیما، به مشورت و را ی ه ھمهکرساند  یم

ه مذھب و کد یآ ین برمیاز مجموع گفتار جصاص، چن«د: یگو یطاھر بن عاشور م
 .٣»بر وجوب شوراست س فهیدگاه ابوحنید

گوید: یاران ما، در این اختالف نظر  می /نووی ما  یه براکا ھمچنانیواجب بوده 
ز سنت بوده ین ص تآن حضر یسنت است، برا ص خدا دارند که آیا شورا، بر رسول

ن، یباشد و ا یم ص رسول خدا یشان، وجوب شورا برایح نزد ایدگاه صحیاست؟ د
 د:یفرما یه مکمتعال است  یخدا ی برگرفته از فرموده

 ٱ ِ�  وََشاوِرُۡهمۡ ﴿
َ
  .]۱۵۹[آل عمران:  ﴾ۡمرِ ۡ�

 ».نما یزنیارھا با آنان، مشورت و راکو در «
 وجوب است. یامر، برا ی غهیه صکده اند ین عقیجمھور فقھا و محققان اصول، بر ا

گران، یبا د یزنی، از مشورت و رایاردارکامر و  یچ ولیگفته است: ھ /ه یمیت ابن
 س با اصحاب یزنیرا به مشورت و راامبرش یمتعال، پ یه خداکست؛ چرایاز نین یب

 دستور داده و فرموده است:

 ٱ ِ�  وََشاوِرُۡهمۡ  لَُهمۡ  َتۡغفِرۡ سۡ َوٱ ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ فَٱ﴿
َ
ۡ  َت فَإِذَا َعَزمۡ  ۡمرِ� ۡ� ِۚ ٱ َ�َ  َ�َتَو�َّ إِنَّ  �َّ

َ ٱ ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ ِ�َ ل   .]۱۵۹[آل عمران:  ﴾ُمَتَوّ�ِ
 یزنیارھا با آنھا، مشورت و راکشان طلب آمرزش نما و در یپس از آنان، درگذر و برا«
، (قاطعانه یگرفت یارکم به انجام یه (پس از شور و تبادل آرا) تصمک ین و ھنگامک

                                                           
 ).۳/۳۷۹(ز یتاب العزکر الیتفسفي  زینگا: المحرر الوج -١
 ).۳/۳۸۶ام القرآن، از جصاص (کاح -٢
 ).۴/۱۹۴ر (یر والتنویالتحر -٣
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 .»نندگان را دوست داردک لکل نما. ھمانا خداوند، توکار شو و) بر خدا توک دست به
ش یدایل و پکیدر تش ییسزا و نقش بهاست  یان نظام اسالمکاز ار یکیشورا، 

، ییواال یھا متکخاطر اھداف بزرگ و ح ، بهییم شورایدارد. رژ یاسالم ی جامعه
ومت کد امت، حیه عاکامت، در خود دارد  یبرا یادیده و مصالح و منافع زیمشروع گرد

 گردد؛ از جمله: یم یاسالم ی و جامعه
 یھا دگاهیار شدن دکآش یھا وهین شیاز گفتمان آزاد و از بھتر یا شورا، گونه -۱

 ییبخشد و فضا ینان میم و شھروندان، قوت و اطمکوند حایعموم است و به پ
 ین روش برایگرداند و بھتر یم مکردستانشان، حایسان و زییسالم بر روابط ر

رد و یگ یل مکه در اذھان عموم شکاست  ییھا یھا و نگران کن بردن شیاز ب
د، از یآ ی، به وجود م١یداد و غوغاساالراستب ی هیه در ساکرا  یتصورات نادرست

 برد. یان میم
از افراد،  یکه ھر ک ند ک ین اقتضا می، چنیاسالم یھا و مباد رساختیز -۲

ن فرصت را یاست؛ و شورا، ا ینقش یه در جامعه و گروه، داراکد یاحساس نما
 یھا شهیھا و اند دگاهیھا، د ھا، مھارت ینھد تا توانمند یتمام افراد م یفرا رو

ن فرصت یھمگان، ا یسان، برا نیش را در خدمت جامعه قرار دھند و بدیخو
 بپردازند. یل عمومیشان در مسایھا دگاهیه به طرح دکگردد  یفراھم م

شورا،  ی هیآورد و در سا یآحاد امت را به ارمغان م یرکو ف یوند عاطفیشورا، پ -۳
برد و از  یم یش پیخو یو انسان یرک، فیتیاز افراد، به ارزش شخص یکھر 

سان  نیگذارد و بد یه می، مایحفظ منافع امت اسالم یرو با تمام وجود برا نیا
 گردد. یان مینھفته در امت، نما یھا یتمام توانمند

به مطالبات  یدگیو رس یاجتماع یھا در حل بحران ییشورا، نقش بسزا -۴
خشم و  یشھروندان و حت یاعتماد یو ب یه سرخوردگکدارد  یا وفتهکسر
م کان نظام را محکرو شورا، ار نیآنان را به دنبال داشته است؛ از ا  ی نهکی
 د.ینما یت مردم را جلب میگرداند و اعتماد و رضا یم

س ییقدرت، آحاد امتند و ر اصلی ه صاحبانکته است کن نیادآور ایشورا،  -۵
 ن حقوق آنھاست.یتأم یآنان برا  ی ندهیومت، نماکح

                                                           
پست  یآشوب اوباش، به دست افراد ی جهیه در نتکاست  یومتک)، حmobocracy( یغوغاساالر -١

 ت افتاده است. (مترجم)یمسؤل یه و بیو فروما
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دا به رسول تمتعال، و اق یفرمان خدا یگران، اجراید با یزنیمشورت و را -۶
 یان شد، برتریشتر بیه پک ییایر مزایِت مشورت، بر ساین مزیاست؛ ا صرمکا

 .١است ییت، نظام شوراین عامل موفقیتر ن، مھمیدارد و ھم
فرزند آدم! خود را از  یا«ش به مسلمانان فرمود: یاز اندرزھا یکیدر  س ] حسن۶[

 یو به آنچه خدا یمتعال، حرام نموده، دور بدار تا عابد و اھل اطاعت باش یآنچه خدا
 یخوب ات، به هیو با ھمسا یاز گردین یباش تا ب یبت فرموده، خرسند و راضیمتعال، نص

ه دوست کن کگونه رفتار  و با مردم، آن ی، محسوب شویاملکن تا مسلمان کرفتار 
 یسانکش از شما ی. پییآ یشمار م عادل به ن صورت،یه در اکنند کبا تو رفتار  یدار

ساختند  یم یمکمح یھا نمودند و ساختمان یم یآور جمع یادیه مال زکستنند یز یم
ھوده یردند، نابود گشت و عملشان، بکداشتند، اما آنچه جمع  یدور و دراز یو آرزوھا

ه کو، از آن زمان فرزند آدم! ت ید. ایشان، قبرستان آنان گردیھا و خانه ٢جه ماندینت یو ب
، آنچه یه در دست دارک؛ پس با آنچه ینک ی، عمرت را تباه میا م مادر زاده شدهکاز ش

ا) زاد و توشه بر یدن یه مؤمن، (از زندگکتوست، به دست آور. چرا یش رویه در پکرا 
 ه را تالوت فرمود:ین آیگاه ا . آن٣»د و بسیجو یافر، فقط بھره مکدارد و  یم

ُدواْ فَإِنَّ َخۡ�َ ﴿ ادِ ٱ َوتََزوَّ   ]۱۹۷[البقرة:  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱ لزَّ
 .»است یزگارین توشه، تقوا و پرھیه بھترکد یریو توشه برگ«

 م:یپرداز یم س حسنی  مانهکیح ی ن موعظهیبه شرح ا کنیا
متعال، حرام نموده،  یخود را از آنچه خدا«ه: ک س ن سخن حسنیبر ا یشرح ◘

 .٤»یگزار باش دور بدار تا عابد و عبادت
متعال، حرام فرموده، فرا  یاز آنچه خدا یمردم را به دور س یحسن بن عل

 یشمارد. رو یگزار برم د، عابد و عبادتینما یه از حرام دورکرا  یسکخواند و  یم
قرار  یخشم و غضب الھ اندازد و او را در معرض یآوردن به حرام، انسان را به غفلت م

متعال،  یخدا یآوردن به حرام و غفلت از اطاعت و بندگ یه روکطور  دھد؛ ھمان یم

                                                           
 .۳۴-۳۴، صصیمین تمیالمعاصرة، از عزالدین اإلصالة وب یالشور -١
 ب نبود.یجز فر یزیشان، چیه آرزوھاکنیاشاره است به ا -٢
 .۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -٣
 .۲۸، صی؛ الحسن بن عل۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -٤
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د: یگو یم / م یق ھستند. ابن یاخرو یھا انیو ز یویدن یھا بیآس یدو سبب اصل
قت بر بنده و یده ماندن حق و حقیشه، و پوشیق و خراب شدن اندیبودن توف کاند

ع شدن وقت، نفرت و یز ضایاد خدا و نیر و کدر ذ یو تنبل یدل و سست ین تباھیھمچن
، یدل متعال، عدم اجابت دعا، قساوت قلب و سنگ یاز خدا یخلق خدا و دور یزاریب

، ذلت در یت از علم و دانش، خفت و خواریو عمر، محروم یت روزکان رفتن بریاز م
ه وقت انسان را ک یدوستان ناباببا  ینینش و مبتال شدن به ھم یدل برابر دشمن، تنگ

 ی، تنگناھایطوالن یھا شند و غم و غصهک یو فساد م ینند و قلبش را به تباھک یع میضا
اد اوست؛ یت خدا و غفلت از یآورد معص خاطر، ھمه، ره یو آزردگ یشانیو پر یزندگان

تن است. آتش گرف ی جهیامد و نتیرساند و سوختن، پ یه آب، بذر را به ثمر مکھمان طور 
 .١ان شدیه بکاست  یس مواردکمتعال، درست، ع یخدا یآورد طاعت و بندگ ره

سان مسلمان،  نیاست و بد یاطاعت و بندگ ، راهِ ین اجتناب از محارم الھیبنابرا
خود را از آنچه «فرموده است:  س یرو حسن بن عل نید؛ از ایآ یشمار م گزار به عبادت

 .٢»یگزار باش متعال، حرام نموده، دور بدار تا عابد و عبادت یخدا
بت فرموده، یمتعال، نص یبه آنچه خدا«ه: ک س ن سخن حسنیبر ا یشرح ◘

 .٣»یاز گردین یباش تا ب یخرسند و راض
 یه خداکد یگو یسخن م یریت از تقدیو رضا یرامون خرسندیپ س یحسن بن عل

است و  یتوانگر ی هی، مایت و خرسندیبنده مقدر فرموده است. رضا یمتعال، برا
ش یه خداوند، براکه بنده، آنچه را کباشد  ین معنا میمتعال، بد یاز خدا یخشنود

ه بنده، نسبت به ھر کن است یآن، ا ی ن درجهی. و واالتر٤ند نداندیمقدر نموده، ناخوشا
م قلب، شادمان و یاز صم ش مقدر نموده،یمتعال، برا یه خداک یر و شریخ

مان است و برآمده از یا ی گانه ان ششکاز ار یکیمان به قضا و قدر، یخاطر باشد. ا آسوده
مان چنگ یسمان ایمؤمن، به ر ی ه بندهکرا از آنجا یباشد؛ ز یمؤمن م یمانیاخالق ا

به قضا و مان ی، ایراست ؛ بهیردگ یاش را در بر م یمان، تمام روح و زندگانینور ا ،دنز یم
ن یقیز روح یقت آن است و نیل و حقک، روح تویت الھیت از خواست و مشیقدر و رضا

                                                           
 .۲۳الفوائد، ص -١
 .۲۸، صی؛ الحسن بن عل۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -٢
 .۲۸، صی؛ الحسن بن عل۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -٣
 .۱۹۷لمفردات، از راغب، صنگا: ا -٤
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 یه ادعاکاست  یسک یانگر صداقت و راستیرود و ب یشمار م قِت محبت بهیو حق
ت از ی. رضا١آن است ِل یو دل یگزار ر و سپاسکش ی دھنده ند و نشانک یمحبت م

دگان یو آفر أل با خداوند یکنش نکمنش و  ی ت خداوند متعال، دروازهیخواست و مش
، یاست و بداخالق یر الھیت از تقدیج رضایاز نتا یکی، یک! اخالق نیباشد. آر ی، میو

از علما، رضا را به اخالق و منش  یرو برخ نیاز خواست خداوند. از ا یآورد ناخرسند ره
، یر الھیت از تقدیه رضاکسان  نیاند؛ بد ردهکف یبنده در تعامل با خداوند، تعر یکن

ه در اخالق ک یو پرحرف ییگو ادهید و از زیه بنده، لب به اعتراض نگشاکشود  یسبب م
را  یزیگاه چ چیو خرسند، ھ یراض ی ن بندهیزد. بنابرایند، بپرھک  ی، خدشه وارد میکن
بر آن  یداند و نام بد یوھش نفرموده، بد نمکرده و آن را نکش مقدر یه خدا، براک

 .٢است یت و خرسندی، بر خالف رضایارکن یه چنکگذارد؛ چرا ینم
، مبذول داشته و در یت و خشنودین نوِع رضایبه ا یا ژهیم، توجه ویرکقرآن 

 ه:کن مطلب پرداخته یان ایات، به بیاز آ یاریبس

ُ ٱ رَِّ�َ ﴿ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ   ]۱۰۰[التوبة:  ﴾َ�ۡنهُ  َورَُضوا
 .»شان ھم از خدا خشنودندیاخداوند، از آنان خشنود است و «

ه کته است کن نیانگر ای، بیت و خشنودیرضا ی م به مقولهیرکت خاص قرآن یعنا
، در ی خرسند و راضی ه بندهکن معنا یباشد. بد یمان میا ی ن درجهیمقام رضا، واالتر

متعال در  یه خداکمال اخالق برخوردار است و آنچه را کاز ، تعامل با پروردگارش
رد و از یپذ یامل مکنان ی، اراده فرموده، با سرور و اطمیگذار نش و قانونیآفر ی نهیزم

چ عنوان ناخشنود و ناراحت یه خواست خدا بوده، به ھک یر و شریچ خیبابت ھ
ه کداند  یرا میز .ند استیش خوشایه بر او رفته، براک ییقضا یه تلخکگردد؛ بل ینم

م کیالسالم، ح ھمیامبران علیق پیراتش از طرر امور و ابالغ دستویمتعال، در تدب یخدا
ه کرا  ییشامدھایبرخوردار است، تمام پ یین خلق و خویه از چنک یسک! یاست. آر

، أل مت خداوندکه به حکرد؛ چرایپذ یم یبوده، با سرور و شادمان أل خواست خداوند
متعال، نسبت به بندگانش،  یه خداکداند  ین دارد و میقیرش، یدر تمام افعال و تداب

 یر است؛ ھرچند برایخ ید، ھمگیافرم یآنان، مقدر م یبس مھربان است و ھر چه برا

                                                           
 ).۲/۲۱۸ن (کیمدارج السال -١
 ).۲/۲۲۰ن (کیمدارج السال -٢
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 .١ان شودیس آن، نماکخودشان، ع
 بود و یو رفتار یاخالق یھا نهیدر تمام زم یکین یپدربزرگ حسن، نمونه و الگو

 یھا بتیاعم از مص یزندگ یھا متعال را در آزمون یت از خدایرضا یما چگونگ یبرا
 یھا در تمام جنبه ص رمکن فرمود؛ چنانچه شخص رسول ایی، تبیو جان یمال

قرار داشت؛ چه  یر الھیاز تقد یت و خرسندین رتبه از لحاظ رضایاش، در واالتر یزندگ
د ینه متحمل گردیه، طائف و مدکان دعوتش در میه در جرک یت و آزاریاذ ی نهیدر زم

حتی د. یجه نرسیسه شد، اما به نتی، دسیبه قتل رساندن و یراه بک یو چه در موارد
ز ین یماد یتنگنا ی نهیدر زم ص خدا د. رسولیگران را بخش سهیدس ص آن حضرت

اش را  ت، نمونهیه بشرکچنان قرار داشت؛ آن یالھ یاز قضا یت و خرسندیدر اوج رضا
دست به دعا برداشت و گفت: در چنان حالتی  ،ص خدا ده است. رسولیبه خود ند

ٍد قُوتًا«  . »بده یسد رمق، روز ی ها! آل محمد را به اندازیخدا «: یعنی .٢»اللَُّهمَّ اْرُزْق آَل ُ�َمَّ
در  س میابراھ یعنی، س حسن یی، داص خدا رخوار رسولیه فرزند شک یزمان

 ریاز تقد ص خدا رسول یت و خرسندیدر رضا یچ خللیدرگذشت، ھ یھشت ماھگ
را پس از آن، به  س میمتعال، ابراھ یه خداکبود  ین، در حالیوارد نشد؛ ا یالھ

ر یگذشته بود و سا ص از آن حضرت یه سن و سالکداده بود  ص خدا رسول
اعالن  ص رمکن حال، رسول ایرده بودند. اما با اکشتر فوت یپ ،زیفرزندان پسرش ن

َعْ�َ تَْدَمعُ «ت نمود و فرمود: یرضا
ْ
َقلَْب َ�َْزُن، َوال َ�ُقوُل إِالَّ َما يَْرىَض َر�ُّنَا، َو�ِنَّا  إِنَّ ال

ْ
َوال

؛ با نیاندوھگ ،دل سرازیر است و ،ھا چشماشک «یعنی:  ٣»بِِفَراقَِك يَا إِبَْراِهيُم لََمْحُزونُونَ 
خاطر ه ما ب مان شود. ویخدا یخوشنودناه موجب ک آوریم یمنبر زبان  یاین حال ما، سخن

 .»مین ھستیغمگم! یابراھ یا ،تو ییجدا
و دعوتش، به  ی، در دفاع از وص ش چشم آن حضرتی، پص خدا ان رسولیکنزد

ر یه شک یه زمانکرد؛ بلکن یصبر یب ص رمکشته شدند، اما رسول اکن افتادند و یزم
د و ی، در احد، به شھادت رسص رمکامبر ایپ ی، عموس خدا، حمزه خدا و رسول

                                                           
 ).۱/۹۶السنة (في القرآن و صینگا: أخالق النب -١
 .۶۴۶۰ی ، شمارهیبخار -٢
 .۲۳۱۵؛ مسلم:۱۳۰۳:یبخار -٣
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رد کز نگاه یانگ غم ی ، به آن صحنهص امبر بزرگوار اسالمیشد، پ ١ُمثله یبیطرز عج به

رمحة اهللا عليك إن كنت ما علمتك إال وصوال للرحم، فعوال للخ�ات، واهللا «و فرمود: 
: یعنی ٢»�رشك اهللا يف بطون السباع لو ال حزن من بعدك لرس� أن أتر�ك حىت

وند یتو، پ )هک دانم یم(و  سراغ دارماز تو فقط خیر و نیکی رحمت خدا، بر تو باد؛ من، «
. به خدا سوگند اگر غم یداد یانجام م یکین یارھاکو ھمواره  یردک یرا برقرار م یشاوندیخو

 ینمودم) تا خدا یردم (و دفن نمک یو اندوه بازماندگانت نبود، دوست داشتم تو را رھا م

 .»دیزد و حشر فرمایم درندگان برانگکمتعال، تو را در ش
از  یت و خرسندیه در تمام اوضاع و احوال، در اوج رضاکبا آن ص خدا رسول

نمود  یمتعال درخواست م یرد و از خداک یمتعال، قرار داشت، اما ھمواره دعا م یخدا
قدم و استوار بدارد؛  ند و او را بر آن، ثابتکت یبه او عنا یشتریب یت و خرسندیه رضاک

ذلة موت وـ�رد العيش بعد الرضا بعد القضاء وأسألك الو…«رد: ک یچنانچه دعا م
فتنة مضلة؛ ا� ز�نا لقائك وأعوذبك من رضاء مرضة و الشوق إىلوجهك و انلظر إىل

 یشامدیرا پس از پ یت و خرسندیاز تو رضا«: یعنی ٣»بز�نة اإليمان واجعلنا هداة مهتدين
ت یعنا یآسان یه پس از مرگ، زندگکخواھم  ینم و از تو مک ی، درخواست میه مقدر فرمودک
؛ و یبم گردانیدارت را نصیو شوق د یمند ساز ات، بھره ستن به چھرهیو مرا از لذت نگر ینک

ور یا! ما را به زیبرم. بارخدا یننده، به تو پناه مک گمراه ی آور و از فتنه و گزند رنج یاز سخت

 .»افته، بگردانی ان رهیشوایو ما را از پ یارایمان، بیا
 ی، به آن دسته از اقوالیت و خرسندیرضا ی نهیدر زم ص رمکاقوال و سخنان رسول ا

ن یا ص خدا ه رسولکگردد؛ بل یباشد، خالصه نم یم یبزرگ و یانگر خلق و خویه بک
پرداخت تا امتش را  یان اجر و پاداش وافرش، میستود و به ب یسترگ را م یخلق و خو

من «د. چنانچه فرموده است: یق نمایاخالق و منش بزرگ، تشو نیته شدن بدسبه آرا
أشهد أن �مًدا عبده � إال اهللا وحده ال رش�ك هل، ومؤذن: أشهد أن ال ـقال ح� �سمع ال

                                                           
 شته شده است.که ک یسکو اندام  ینیدن گوش و بیبر یعنیمثله،  -١
سندش، گفته  ی ت را به بزار نسبت داده و دربارهین روایر، ایثک )؛ ابن۲/۵۹۲(ر یثک ر ابنیتفس -٢

ت یاسحاق روا صورت مرسل، از ابن رتش، آن را بهیز در سیھشام ن ف است. ابنیاست: سندش، ضع
 ).۳/۱۷۱ھشام ( رة ابنینموده است؛ نگا: س

 با سند حسن. س اسریت عمار بن ی)، به روا۳/۵۵( یسنن نسائ -٣
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 ١»�اإلسالم دينًا، غفر اُهللا هل ما تقدم من ذنو�هورسوهل، رضيت باهللا ر�اً و�محمد رسوًال و

أشهد أن ال � إال اهللا وحده ال د: (یمؤذن بگو یدن صدایس، ھنگام شنکھر «: یعنی
�اإلسالم ت باهللا ر�اً و�محمد رسوًال ويرسوهل، رضك هل، وأشهد أن �مًدا عبده و�رش

 .»آمرزد یاش را م متعال، گناھان گذشته ی، خدا٢)نًايد
 یدعا ص رمکه رسول اکن است یباشد، ا یث، در خوِر توجه مین حدیآنچه در ا

شود تا  یرار مکه روزانه، پنج بار تکدھد  یوند میپ یبا عمل یا مانهکیرز حط ور را بهکمذ
نه گردد؛ رسول ین دعا و مضمونش، در وجود زنان و مردان مؤمن، نھادیب این ترتیبد

�محمد �اإلسالم دينًا وهللا ر�اً وذاق طعم اإليمان من ريض با«فرموده است:  ص رمکا
ن، و به یبه عنوان پروردگار، و به اسالم به عنوان د أل ه به اللهک یسک«: یعنی ٣»رسوالً 

 .»چشد یمان را میو خرسند باشد، طعم ا یخدا، راض ی به عنوان فرستاده ص محمد
ان شده و یب أل ت از اللهیرضا یخلق و خو یث، عظمت و بزرگین دو حدیدر ا

ن ، سبب آمرزش گناھان و برخوردار شدیین خلق و خویه داشتن چنکده یواضح گرد
داند  یباشد، م ین سرشتیچن یه داراک یسکرا یباشد. ز یمان میا ینیریاز حالوت و ش

 یردن آن را از وک، توان دور یچ مانعیده، خواست خدا بوده و ھیه به او رسکھر آنچه 
 کین شیبرسد. ھمچن یه به وکده، چنان نبوده یز آنچه به او نرسینداشته است؛ و ن

ھا و  یرو در خوش نیر است و از ایاو، سراسر خ ی درباره یر الھیه تدبکندارد 
متعال را در  یند و خداک یم یخاطر زنگ ا، شادمان و آسودهیدن یزندگان یھا یناخوش

داند و چه  یمتعال م یر خدایر و تدبیتقده ھمه را کد؛ چرایستا یتمام اوضاع و احوال، م
 .٤د؟!ینما  یگنحو زندن یه بنده، بدکن است یش از ای، بیشیو آسا یراحت

قال و در قالب سخن مز با زبان یبا زبان حال و ن س ی! حسن بن علیآر
 یبه آنچه خدا«ه فرمود: کسترگ فرا خواند؛ آنجا  ین خلق و خویارزشمندش، به ا

                                                           
 ).۱/۲۹۰( ۳۸۶ی مسلم، شماره -١
دھم که ھیچ معبودی برحقی جز الله وجود ندارد؛ یکتاست و ھیچ شریکی (در امر  یعنی: گواھی می -٢

) به عنوان ألی اوست؛ به الله(  ) بنده و فرستادهصدھم که محمد( و خلق) ندارد؛ و گواھی می
 عنوان دین، راضی و خرسند ھستم.) به عنوان پیامبر، و به اسالم، به ص( پروردگار، و به محمد

 ).۱/۶۲( ۴۳ی مسلم، شماره -٣
 .۱۲۱؛ نور األبصار، ص۲۸، صیالحسن بن عل -٤
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 .١»یاز گردین یباش تا ب یبت فرموده، خرسند و راضیمتعال، نص
ن تا مسلمان کرفتار  یخوب بهات،  هیبا ھمسا«ه: ک س ن سخن حسنیبر ا یشرح ◘

 .٢»ی، محسوب شویاملک
گانشان فرا یبا ھمسا یکمسلمانان را به رفتار و برخورد ن س یحسن بن عل

 ید در اسالم است. خداکین حقوق مورد تأیتر ه، از مھمیه حقوق ھمساکخواند؛ چرا یم
 د:یفرما یمتعال، م

يۡنِ لۡ َو�ِٱ﴿ ۡ ٱوَ  َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱ َو�ِِذي اَ�ٰنٗ إِحۡ  َ�ِٰ�َ  ُقۡرَ�ٰ لۡ ٱذِي  ارِ �َۡ ٱوَ  َمَ�ِٰك�ِ ل
  .]۳۶[النساء:  ﴾ُنبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ 
شاوند و یگان خویچارگان و ھمسایمان، درماندگان و بیتیشان، یو به پدر و مادر، خو«

 .»دینک یکیگانه، نیب
َاِر َحىتَّ َما َزاَل «فرموده:  ص رمکرسول اد: یگو می ل شهیعا

ْ
�ُل بِاجل يُوِصيِ� ِجرْبِ

ثُهُ  نَُّه َسيَُورِّ
َ
ه که سفارش نمود یآنقدر مرا در مورد ھمسا ÷ لیجبرئ«یعنی: . ٣»َظنَنُْت �

 .»دھد می ارث، قرار کیگمان بردم او را شر

 در اسالم یدار هیاز حقوق و آداب ھمسا یبرخ
فرموده  ص رمکگان: رسول ایز از ھرگونه آزاررساندن به ھمسایاجتناب و پرھ -۱

َْوِم اآلِخِر فَال يُؤِْذ َجارَهُ «است:  ِ َوايلْ ه به خدا و روز کس کھر«یعنی:  ٤»َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

 .»ت و آزار نرساندیه اش اذیمان دارد، به ھمسایامت، ایق
ش، یگان خویبه ھمساو به ھیچ عنوان، گاه  چیه ھکرو بر ھمه واجب است  نیاز ا

ند ک ینم یه، حرام است؛ فرقیرا ھر نوع آزار رساندن به ھمسایآزار نرسانند. ز و تیاذ
 ه گردد.یھمسا یه سبب ناراحتک یا با ھر عملیا به اشاره و یه با زبان باشد ک

گان یگر از حقوق ھمساید یکین، کگان، به ھر صورت ممیردن به ھمساک یکین -۲

 ايلوم اآلخر فليحسن إىلاكن يؤمن باهللا ومن «فرموده است:  ص خدا باشد. رسول یم

                                                           
 .۲۸، صی؛ الحسن بن عل۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -١
 .۲۸، صی؛ الحسن بن عل۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -٢
 .۶۰۱۴ی ، شمارهیبخار -٣
 .۶۰۱۸ی ، شمارهیبخار -٤



 سحسن مجتبی           ٣٩٢

ايلوم اآلخر، جاره ومن اكن يؤمن باهللا وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن اكن يؤمن باهللا و
اش  هیمان دارد، به ھمسایامت ایس، به خدا و روز قکھر «: یعنی ١»فليقل خً�ا أو ليسكت

س، کبدارد؛ و ھر  یمھمانش را گراممان دارد، ین ایس، به خدا و روز واپسکد؛ و ھر ینما یکین

 .»ندکوت کا سید و یمان دارد، سخن خوب بگویز، ایبه خدا و رستاخ
باشد،  یبرخوردار م یا ژهیگاه ویدر اسالم، از جا یگیت حقوق ھمسایه رعاکاز آنجا 

ردن ک یکیامت را به نیمان به خدا و روز قیا ی، صداقت و راستص خدا رو رسول نیاز ا
 ی درباره ص رمکن رھنمود رسول این اگر ما، به ایربط داده است. بنابرا گانیبه ھمسا

نسبت به  یارکشود و حس ھم یم، جوامع ما دگرگون مییش عمل نمایگان خویھمسا
 یخوب یب عموم مسلمانان، به زندگیترت  نید و بدیآ یع ما، به وجود ممگر در جوایدیک

 ابند.ی یدست م
ن یبه ا یدار هیه: گفته شده: ھمسایت و آزار ھمسایدر برابر اذ ییباکیصبر و ش -۳

ه در کن است یبه ا یدار هیه ھمساک، بلیت و آزار نرسانیات اذ هیه به ھمساکست ین
د، در مقابل یھر حال مسلمان با . بهیبورز ییباکیات، صبر و ش هیت و آزار ھمسایبر اذابر
ه با کد و بلیآزارش را تحمل نمات و یبا باشد و اذکیاش، صبور و ش هیت و آزار ھمسایاذ

توان از  یل مکن شید. بدینما یکیند، به او نیب یاش م هیه از ھمساک یت و آزاریوجود اذ
 ند، درامان ماند.ک یجاد میگان ایھمسا درمیانطان، یه شک یو فساد یتباھ

 ص رمکر و تنگدست باشد. رسول ایژه اگر فقیو ه، بهیبا ھمسا یاریو ھم یھمدرد -۴
ر یه سک یسک«: یعنی ٢»مؤمن باذلي �شبع و جاره جائع جنبهـليس ال«فرموده است: 

 .»ستی، گرسنه است، مؤمن نینار وکاش در  هیخورد و ھمسا  یم
 ٣»إذا طبخ أحد�م قدراً فليكرث مرقها ثم يلناول جاره منها«ن فرموده است: یھمچن

 ».اش بدھد هیند و از آن، به ھمساکاد یپخت، آبش را ز ییاز شما، شوربا یسکھرگاه «: یعنی

ِْقَرنَّ َجاَرٌة جِلَاَرتَِها َولَْو فِرِْسَن َشاةٍ «ن فرموده است: یھمچن
َ

 ١»يَا �َِساَء الُْمْسِلَماِت ال حت
چه ، اگر نشمارد کوچکو  ریحقه) را یھمسا ی ا ھدیهی(ه یه به ھمسایھد ،یچ زنیھ«: یعنی

 .»باشد یگوسفند ٢مُس 
                                                           

 .۴۸ی مسلم، شماره -١
 .۱۴۸ی حة، شمارهی)؛ السلسلة الصح۴/۱۶۷( کالمستدر -٢
 .۶۷۶ی ، شمارهیح الجامع از آلبانی)؛ صح۸/۱۶۵مجمع الفوائد ( -٣



 ٣٩٣ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

مھم توجه داشته باشد و به  ی ن مسألهیبه ا یه ھر مسلمانکسته است یرو شا نیاز ا
انگر یگذارد و ب یه میبر ھمسا یادیر زی، تأثیا هین رویه چنکند؛ چراکن یتوجھ یآن ب

. ٣گر استیدیکنسبت به  یبه حس مھرورز یاسالم ی آراسته بودن آحاد جامعه
ه یھمسا یازھایبرآورده ساختن ند نسبت به یه باکد یآ ین بر میث چنین از حدیھمچن

 مبذول داشت. یا ژهیش، توجه ویھا یازمندیر نیاعم از غذا، دارو و لباس و سا
 یجشن و سرور یا هیاش: اگر ھمسا یه در غم و شادیشدن با ھمسا یکشر -۵

ه ک یرد؛ البته در صورتکت کاش شر یاش رفت و در جشن و شاد د به خانهیداشت، با
دچار  یبتیه، به مصین اگر ھمسایرد. ھمچنیصورت نگ یتیمعصاش،  یدر جشن و شاد

شد  یک، در غمش شریکداد و با گفتن سخنان ن ید نزدش رفت و او را تسلیگردد، با
گر است یدیکن موارد، از حقوق مسّلم مسلمانان بر یا ی است. ھمهکو از غم و اندوھش 

 باشد. یق، برخوردار من حقویدر ا یشتریت بیگران، از اولویه، نسبت به دیو ھمسا
، قصد نقل یسکان از آنجا: اگر که قبل از نقل میعرضه نمودن خانه به ھمسا -۶

ه، ید ھمسایاش، عرضه بدارد؛ شا هیش از ھمه، به ھمسایاش را پ د خانهیان دارد، باکم
م را دارد. رسول کن حیز ھمین یگرید کِمل ھر ن ویدن آن باشد. البته زمیل به خریما

: یعنی ٤»جاره من اكنت هل أرض فأراد بيعها فليعرضها ىلع«فرموده است:  ص رمکا
 .»ندکاش عرضه  هیخواھد آن را بفروشد، (ابتدا) آن را به ھمسا یدارد و م ینیس، زمکھر «

ن رھنمود ی، به ایسکچه نبه دنبال دارد و چنا یادی، آرامش خاطر زیارکن یچن
 را گشوده است. یریو درگ  شکشمک ی ند، دروازهکعمل ن ینید

ازمند ین یا هیاش، باز ندارد: اگر ھمسا وار خانهیخ، به دیدن میوبکاش را از  هیھمسا -۷
ار، باز کن ین اجازه را داد و او را از انجام اید به او ایاش بود، با وار خانهیخ، به دیدن میوبک

ْن َ�ْغِرَز َخَشبَُه «فرمود:  ص خدا رسولگوید:  می س ابوھریرهنداشت. 
َ
ال َ�ْمنَْع َجاٌر َجارَُه أ

                                                                                                                                              
 .۲۵۶۶ی ، شمارهیبخار -١
گوشت معنا  م، به استخواِن کةباشد؛ اما در النھای می در حدیث، لفظ فرسن آمده که به معنای ُسم -٢

گوشتی است که در غالف سم  مینرو بھترین معادل برای فرسن، ھمان استخوان کشده است؛ از ا
مانند بخش پایینی پاچه که در اصطالح به آن، پاچک  قرار دارد. به عبارتی ھمان بخش غضروف

 گویند. (مترجم).
 ).۱/۲۹۹ة (یموسوعة اآلداب اإلسالم -٣
 .۲۰۲۲ی شمارهماجة،  ح ابنی؛ نگا: صح۲۴۹۳ی ماجة، شماره سنن ابن -٤
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میان آن  کوار (مشتریخ به دیم کوبیدناش را از  هیھمسا ،یا هیھمسا  چیھ«: یعنی ١»يِف ِجَدارِهِ 

ث، ین حدیه از اکنم یب یمنون شما را کگفت: چرا ا س رهی. سپس، ابوھر»دیدو) منع ننما
». تان خواھم زدیھا هخ را به شانیآن مه من کگردانید؟ سوگند به خدا  یبر م یرو

گویا مخاطبانش را سرزنش نمود ن فرمود. یه چنیت حق ھمسایبه علت اھم س رهیابوھر
ھرچند بازگو یاد کرد که سوگند  و دینک یم یگردانیار روکن یه از اکنم یب ی: چرا شما را مکه
 .٢نمک یتان بازگو میھمواره آن را برا من، سازد، اما یخاطر م ن امر، شما را آزردهیردن اک

غ یه، دریبه ھمسا کیمکچ ید از ھیه نباکشود  یته برداشت مکن نیث، این حدیاز ا
دادن  یرا اسالم، به برتری. زبه دنبال نداشته باشد یو زیان ه ضررک کیمکنمود. البته 

 ق نموده است.یه تشویھمسا
ردن رازش و نه با کانت نمود؛ نه با برمال یا خیو  یاحترام یه بید به ھمساینبا -۸

ن یتر ار، از بزرگکن یه اکرد کاش، ستم  د به افراد خانوادهین نبایش. ھمچنیختن آبرویر
» ست؟ین گناه، چیتر بزرگ«سؤال شد:  ص خدا گناھان است. چنانچه از رسول

گفته شد: ». یه با تو غدا بخورد، به قتل برسانکنیه فرزندت را از ترس اکنیا«فرمود:
 .٣»ینکات، زنا  هیه با زن ھمساکنیا«پاسخ داد: » ؟یگاه چه گناھ آن«

اش از  هیه ھمساکچنان اش باشد، آن هیھمسا ید حافظ جان و مال و آبرویمسلمان، با

ِ ال يُْؤِمُن، «فرمود:  ص خدا رسول س ابوشریحند. کت یاو، احساس امن ی هیناح َوا�َّ
ِ ال يُْؤِمُن،  ِ ال يُْؤِمنُ َوا�َّ ست؛ به خدا سوگند، مؤمن یبه خدا سوگند، مؤمن ن«یعنی:  »َوا�َّ

ِي « رسول خدا؟ فرمود: یا یسکدند: چه ی. پرس»ستیست؛ به خدا سوگند، مؤمن نین
َّ

اذل
َمُن َجارُُه بََوايَِقهُ 

ْ
 .»، از شرش در امان نباشداش هیھمساه ک یسک«یعنی:  ٤»ال يَأ

ردن ک یکیگان و نیت حقوق ھمسایمسلمانان را به رعا س یرو حسن بن عل نیاز ا
ن تا مسلمان کرفتار  یخوب ات، به هیبا ھمسا«ق نموده و فرموده است: یبه آنان تشو

 .٥»ی، محسوب شویاملک

                                                           
 .۲۴۶۳ی ، شمارهیبخار -١
 ).۱/۳۰۱ة (یموسوعة اآلداب اإلسالم -٢
 ۸۶ی ح مسلم، شمارهینگا: صح -٣
 .۶۰۱۶ی ، شمارهیبخار -٤
 .۲۸، صی؛ الحسن بن عل۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -٥
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 یه دوست دارکن کگونه رفتار  با مردم، آن«ه: ک س ن سخن حسنیبر ا یشرح ◘
 .١»ییآ یم شمار ن صورت، عادل بهیه در اکنند کبا تو رفتار 
ت انصاف در تعامل با مردم فرا ین گفتار، مسلمانان را به رعایدر ا س حسن

انگر یه بکاست  یا دهیپسند یت انصاف در تعامل با مردم، خلق و خویخواند؛ رعا یم
ه کآن است  ی دھنده باشد و نشان یم یو یِد باز و دورنگریفرد و د یت واالیشخص

 .٢دارد یا ژهیجه وگران، تویت حقوق دیشخص، به رعا
ه حقوقشان را ادا کن است یت انصاف در تعامل با مردم، اید: رعایگو یم /م یق ابن

ه ک ییوادار ننما یارکو آنھا را به  ینکست، مطالبه نیه از تو نکو از آنان، آنچه را  یینما
با تو رفتار  یه دوست دارک ینکگونه رفتار  ز با آنان، آنیست. و نیدر وسع و توانشان ن

از تو داشته باشند و به  یه دوست دارک یرا داشته باش یآنھا ھمان انتظار ند و از ینما
 .٣یپسند یم برای خوده ک ییم نماکح یا گونه ا بر ضد آنان، بهینفع آنان 

ما نسبت  ی نهکیه بغض و کنیت انصاف دستور داده و از ایمتعال، ما را به رعا یخدا
 د:یفرما ینموده است؛ چنانچه م یت انصاف وا دارد، نھیعدم رعافار، ما را به کبه 

َهاَ�ٰٓ ﴿  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ٓ ِ ُشَهَدا ِٰمَ� ِ�َّ  انُ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َوَ� َ�ۡ  قِۡسِط� لۡ بِٱ ءَ َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَ�َّ

ٰٓ  قَۡو�ٍ  َ�َ  َّ�
َ
�  ْۚ ْ عۡ ٱ َ�ۡعِدلُوا قۡ  ِدلُوا

َ
ْ َوٱ لِلتَّۡقَوٰىۖ  َرُب ُهَو أ ۚ ٱ �َُّقوا َ َ ٱإِنَّ  �َّ َّ�  ۢ  بَِما َخبُِ�

 ]۸[المائدة:  ﴾٨َ�ۡعَملُونَ 
عدل و  ید و از رویواجبات خداوند، مواظبت داشته باش یمنان! بر اداؤم یا«

د. عدالت یه عدالت نورزک، شما را بر آن ندارد ید و بغض قومیدھ ی، گواھیدادگر
د؛ ھمانا خداوند، از یتر است. و از خدا بترس یکنزد یزگاریه عدالت، به پرھکد یبورز

گاه میدھ یآنچه انجام م  .»باشد ید، آ
ه مبادا کن برحذر داشت یب مؤمنان را از این ترتیگفته است: بد /ه یمیت ابن
م بغض نسبت به فاسق، کن حیت عدالت وادارد؛ بنابرایفار، آنان را به عدم رعاکبغض 
بر ھر  یق اولیطر رو به نیباشد؟ از ا یاست، چگونه مل یه اھل تأوک یسکا یگذار و  بدعت

                                                           
 .۲۸، صی؛ الحسن بن عل۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -١
 .۲۲۸التطبع، صین الطبع واألخالق ب -٢
 ر.ییتغ کی)، با اند۲/۴۰۷نگا: زاد المعاد ( -٣
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مان، باز یت عدالت نسبت به اھل ای، او را از رعاین امریه چنکواجب است  یسک
 .١نموده باشند ی، ستمیندارد؛ ھر چند نسبت به و

، شما را به یچ قومیه بغض ھکباشد  ین معنا میه، بدیگفته است: آ /ر یثک ابن
 .٢دینکت یه در حق دوست و دشمن، عدالت را رعاکار نسازد؛ بلت عدالت، وادیعدم رعا
 د:یفرما یمتعال، م یخدا

ن قَۡو�ٍ  انُ  َٔ َشَ�  رَِمنَُّ�مۡ َ�ۡ  َ� وَ ﴿
َ
وُ�مۡ  أ ۡ ٱ َعنِ  َصدُّ ن َ�عۡ  َرامِ �َۡ ٱ َمۡسِجدِ ل

َ
ْۘ أ  ﴾َتُدوا

  .]۲[المائدة: 
ه که شما را از آمدن به مسجدالحرام باز داشتند، شما را بر آن ندارد ک یقوم یدشمن«

 .»دینکو تجاوز  یتعد
ه از حق، به ک، شما را بر آن ندارد یقوم ی: دشمنیعنی«اند:  ده و فراء گفتهیابوعب

 .٣»دیاوریب یباطل و از عدل و عدالت، به ظلم و ستم، رو
ت عدل و یه رعاکگردد؛ چرا ه مسلمان به عدل و عدالت، آراستهکباست یچه ز
 .٤جز حق ندارند ید و خواسته ایه امکخداست  یکبندگان ن یژگیانصاف، و

 گفته است: /م یق ابن

 اـن ثوبني من يلبسهمـتعر مو
 

 

 وانـهذمة وـردي بمـق الـيل
 

 مركب فوقهـثوب من اجلهل ال
 

 

 وبانـب بئست الثـثوب التعص
 

 اف أفخر حلةـل باإلنصـحتو
 

 

 ا األعطاف والكتفانـهبزينت 
 

 یس، آنھا را بپوشد، او را به خفت و خوارکه ھر کدو لباس را از تن درآور : «یعنی
 یبد یھا لباس جھل است و بدتر از آن، لباس تعصب؛ و ھر دو، لباس ،یکیشانند. ک یم

، با آن آراسته ته تمام وجودکھستند. خود را به لباس عدل و انصاف آراسته ساز 
 ».گردد یم

 
 

                                                           
 ).۱/۳۸االستقامة ( -١
 ث قاھرهی)، چاپ دارالحد۲/۴۱ر (یثک ر ابنیتفس -٢
 ).۶/۴۵( یر قرطبیتفس -٣
 .۲۲۹التطبع، صین الطبع واألخالق ب -٤
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 ن سروده است:ی، چنیمتنب

 اف قاطعةـة اإلنصـم تزل قلـلو
 

 

 رحم لو كانوا ذويبني الرجال و
 

برد و سبب قطع  یان میھا را از م ان انسانیم ی ، ھمواره رابطهیانصاف مک: «یعنی
 ».شاوند باشندیگردد؛ ھرچند با ھم خو یآنان م  ی رابطه

بل معامالت و روابط یاز ق یگسترده است و به موارد یلیعدل و انصاف، خ ی دامنه
متعال،  یرسد. خدا یمختلف م یھا و جر و بحث یز مباحث علمیو ن یو اقتصاد یمال

رده کد یتھد یت و نابودکرده و آنان را به ھالکوھش کفروشان را ن مکم، یرکدر قرآن 
 د:یفرما یاست. چنانچه م

ِينَ ٱ ١ّلِۡلُمَطّفِفِ�َ  لٞ َو�ۡ ﴿ ْ ٱإِذَا  �َّ و  ٢�َۡسَتۡوفُونَ  �َّاِس ٱَ�َ  ۡ�َتالُوا
َ
�َذا َ�لُوُهۡم أ

ونَ  َزنُوُهۡم ُ�ِۡ�ُ   .]۳-۱ن: ی[المطفف ﴾٣وَّ
ا ینند (ک یمانه میخود پ ی(در معامله) برا یه وقتک یسانکاھندگان؛ کبه حال  یوا«

دارند و  یافت میالزم، در ی اندازهمال و افزون بر کند) به تمام و ینما یوزن و متراژ م

 .»اھندک یالزم م ی نند، از اندزهک یا وزن میمانه یگران، پید یچون برا
ه کگونه  ه انسان، ھمانکن است یانگر ایور، بکمذ ی هید: آیگو یم / یسعد ابن

ه، تمام ین آیدر ا ؛دیت نمایرعاھم گران را ید حقوق دیرد، بایگ یگران میحقش را از د
در بگومگوھا و  کنیگنجد. متأسفانه ا یز میل نیان دالیھا و ب اعم از جر و بحثل یمسا

ان یوشد به بک ین میاز طرف یکدھد، ھر  یم یان دو نفر رویه مک ییھا شکشمک
از آنان واجب  یکه بر ھر کند؛ حال آنک ی، داللت میت ویه بر حقانکبپردازد  یلیدال

طور  د و ھمانیان نمایخبر است، ب یاز آن ب، یه وکل طرف مقابلش را ھم یه دالکاست 
 ین مواردید. در چنیز توجه نمایل او نیدھد، به دال یش را مد نظر قرار میل خویه دالک

، باز یو ی نابجا و ظالمانه یو سرسخت یانصاف یه عدل و انصاف انسان، از بکاست 
ردش، از ز عقل و خیبر و غرورش، و نکو تواضعش، از  یشود و فروتن یشناخته م

 .١گردد یاش، مشخص م یو نادان یسر کسب
ه دوست کن کگونه رفتار  با مردم، آن«با فرموده است: یچه ز س ن حسنیبنابرا

 .٢»ییآ یشمار م ن صورت، عادل بهیه در اکنند کبا تو رفتار  یدار

                                                           
 .۹۱۵، صیسعد ر ابنیتفس -١
 .۲۸، صی؛ الحسن بن عل۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -٢
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ه مال کستنند یز یم یسانکش از شما یپ«ه: ک س ن سخن حسنیبر ا یشرح ◘
دور و  یساختند و آرزوھا یم یمکمح یھا نمودند و ساختمان یم یآور جمع یادیز

 ١جه ماندینت یھوده و بیردند، نابود گشت و عملشان، بکداشتند، اما آنچه جمع  یدراز
م مادر که از شکفرزند آدم! تو، از آن زمان  ید. ایشان، قبرستان آنان گردیھا و خانه

ش یه در پک، آنچه را یدر دست دار؛ پس با آنچه ینک ی، عمرت را تباه میا زاده شده
افر، کدارد و  یا) زاد و توشه بر میدن یه مؤمن، (از زندگکتوست، به دست آور. چرا یرو

 ه را تالوت فرمود:ین آیگاه ا آن .٢»د و بسیجو یفقط بھره م

ُدواْ فَإِنَّ َخۡ�َ ﴿ ادِ ٱ َوتََزوَّ   ]۱۹۷[البقرة:  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱ لزَّ
 .»است یزگارین توشه، تقوا و پرھیبھتره کد یریو توشه برگ«

ا و یه در دنکاز مردم پرداخته  یف گروھین گفتار ارزشمند، به توصیدر ا س حسن
 یھا و ساختن ساختمان یاندوز ور گشته و مشغول ثروت اش، غوطه بندهیظواھر فر

 شتر مردم،یب کنیاند. متأسفانه ا دهیدور و دراز، مبتال گرد یم شده و به آرزوھاکمح
 یرو زمان نید. از ایه پروردگارم، به او رحم نماک یسکاند مگر  ردهکدا یپ یتین وضعیچن

اند،  ردهکه جمع ک یھمه مال و ثروت گر آنی، فرا رسد، دیه مرگ، به صورت ناگھانک
شان، یھا گردد و خانه یوشش آنان، نباه مکبخشد و تمام تالش و  یبه حالشان نم یسود
 شود. یم یخال

نھا را آدارد و  یا برحذر میدن یفته شدن به زندگانیمردم را از فر س یبن عل! حسن یآر
امل به کآورد باور  ا، رهیبه دن یرغبت ید زھد و بیخواند. بدون ترد یا فرا میبه دن یرغبت یبه ب

 د:یفرما یمتعال م یا و آخرت، وجود دارد. خدایان دنیم یادیه تفاوت زکن است یا

�ۡ ٱ َمَ�ٰعُ  قُۡل ﴿  . ]۷۷[النساء:  ﴾فَتِيً�  لَُمونَ َوَ� ُ�ظۡ  �ََّ�ٰ ٱ لَِّمنِ  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ �َوٱ قَلِيلٞ  َيا�ُّ
زگار باشد، بھتر است و یه پرھک یسک یز است و آخرت، برایا، ناچیدن یاالکبگو: «

 .»گردد یبه شما نم ین ستمیتر مکشما داده شود)  ی(چون، جزا
ق یل و رغبت به آخرت، تشویو م ،ایبه دن یرغبت یم، مؤمن را به بیرکقرآن 

ا و یدن یه به زندگکھستند  یسانکافران، که کان فرموده یمتعال، ب ید. خداینما یم
 د:یفرما یشوند؛ چنانچه م یفته میآن، فر ی  بندهیظواھر فر

                                                           
 ب نبود.یجز فر یزیشان، چیه آرزوھاکنیاشاره است به ا -١
 .۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -٢
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﴿ ْ ِيَن َ�َفُروا �ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱُزّ�َِن لِ�َّ ِينَ ٱ ِمنَ  َخُرونَ َو�َسۡ  َيا�ُّ َّ�  ْۘ ِينَ َوٱ َءاَمُنوا ْ �ََّقوۡ ٱ �َّ  ا
ُ ٱوَ  قَِ�َٰمةِ� لۡ ٱ يَۡومَ  َ�ُهمۡ فَوۡ  ٓ  َمن ُزُق يَرۡ  �َّ  ]۲۱۲[البقرة:  ﴾٢١٢ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا
 یو گذرا ینت عارضین زیراسته شده (و ھمیافران، آراسته و پک یا، برایدن یزندگ«
 یزندگ ی فتهیه فرکاست و مؤمنان را (خبر ساخته)  یفته و از خدا بیشان را فریا، ایدن

اند  اد بردهیشان، از ینند. (اک یشتر به امور آخرت مشغولند) مسخره میاند و ب نشدهدنیا 
شانند و خداوند، یزگاران، باالتر از ایامت، پرھیا، پل آخرت است) و روز قیدن یه زندگک

 .»ندرسا یم یمان)، روزیا ایفر که بخواھد، بدون حساب (کس کبه ھر 
ز یا، ناچیدن یه زندگکته پرداخته کن نیان ایات، به بیاز آ یاریم در بسیرکقرآن 

ا مشغول گردد و از آخرت باز بماند؛ یدنبه ه کست یبنده ن ی بندهیرو ز نیاست و از ا
 د:یفرما یچنانچه م

﴿ ۡ ل
َ
ٰ ُزۡرُ�ُم  ١�ََّ�ثُرُ ٱ َهٮُٰ�مُ � ُ�مَّ َ�َّ َسوَۡف  ٣َ�َّ َسۡوَف َ�ۡعلَُمونَ  ٢لَۡمَقابِرَ ٱَح�َّ

ُونَّ  ٥ۡ�َقِ�ِ ٱَ�َّ لَۡو َ�ۡعلَُموَن ِعۡلَم  ٤َ�ۡعلَُمونَ  َها َ�ۡ�َ  ٦ۡ�َِحيمَ ٱلََ�َ ُو�َّ ُ�مَّ لََ�َ
  ]۸-۱اثر: ک[الت ﴾٨�َّعِيمِ ٱلُنَّ يَۡوَم�ٍِذ َعِن  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ�  ٧ۡ�َقِ�ِ ٱ
(به مال و منال و ثروت و قدرت) شما را به خود، سرگرم و دن یو بال یطلب افزون«

گذرد).  یار مکار از کد (و یرو یھا م د و) به گورستانیریم یه (مکدارد تا آن یمشغول م
د؛ باز ھم بس یا ش برافروختهیخو یابر یه چه آتشکد دانست (ید؛ خواھینکھان! بس 

ن و یقید! اگر یید). باز آیا ش آوردهیبر سر خو یه چه روزکد دانست (ید؛ خواھینک
گاھ د و به مال و منال یکن ینم یطلب د، (ھرگز افزونیداشته باش ینیو راست یقطع یآ

د و سپس در ید دی! دوزخ را خواھید؛ آرید دیشما قطعًا دوزخ را خواھ .د)یبال یا نمیدن

 .»د شدیناز و نعمت، بازخواست خواھ ی آن روز، درباره
، شما را از طلب آخرت، یویدن یھا ا و نعمتیه محبت دنکن مفھومند یور، بدکات مذیآ

د و گورستان، منزل شما یا رفتید و از دنیه مرگتان، فرا رسکتا بدانجا به خود مشغول نمود 
 ص رفتم؛ آن حضرت ص خدا د: نزد رسولیگو یم س رید. عبدالله بن شخیگرد

ۡ +« فرمود:  یم ل
َ
هل لك من مالك إال ما ابن آدم مايل مايل ويقول  _١�ََّ�ثُرُ ٱ َهٮُٰ�مُ �

دن (به یو بال یطلب افزون«: یعنی ١»أ�لت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت
گوید: مالم، مالم. آیا غیر از  یم؛ آدمی، دارد یمال و منال) شما را به خود، سرگرم و مشغول م

                                                           
 .۲۹۵۸ی مسلم، شماره -١



 سحسن مجتبی           ٤٠٠

بری یا  یمخوری و بدین سان از بین  یماین است که تنھا آن مال و ثروتی، از آِن توست که 

 .»؟نمایی یمدھی و (برای آخرت خویش) ذخیره  یمکنی و یا صدقه  یمپوشی و کھنه  یم
�نما هل من ماهل مايل مايل ويقول العبد: «فرموده است:  ص خدا ن رسولیھمچن

تار�ه ، أو لبس فأب� أو تصدق فأميض وما سوي ذلك فذاهب وثالث: ما أ�ل فأف�
گوید: مالم، مالم؛ حال آنکه تنھا سه چیز، جزو ماِل اوست: آنچه  یمبنده «: یعنی ١»للناس

ھد و (برای د یمکند یا آنچه صدقه  یمپوشد و کھنه  یمبرد، یا آنچه  یمخورد و از بین  یم
نماید. و سایر مال و ثروتش، (از آِن او نیست؛ بلکه آن) را رھا  یمآخرت خویش) ذخیره 

 .»گذارد یمکند و برای مردم  یم
ميت ثالث ف�جع اثنان ـيتبع ال«فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س کانس بن مال

سه «: یعنی ٢»عمله �بىقمعه واحد: يتبعه أهله وماهل وعمله ف�جع أهله وماهل و �بىقو
ماند؛ اھل و مال و  یمگردند و یکی از آنھا با مّیت  یم کنند؛ دو تا باز یمچیز، مرده را ھمراھی 

 .»ماند یمگردند و عملش، (با او)  یمکنند) اھل و مالش، باز  یمعمل (مّیت، او را ھمراھی 
تبيق معه اثنتان: احلرص آدم و يهرم ابن«فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س انس
 .»ماند: حرص و آرزو یمشود و دو ویژگی، با او  یمآدمی، پیر «یعنی:  ٣»واألمل

ن درھم، از ید؛ به او گفت: ایدرھم د یک، یس، در دست شخصیاحنف بن ق
ه آن را در کاز آن توست  ین درھم، زمانیپاسخ داد: ماِل من است. فرمود: ا ؟ستکی
 ه:کشاعر را بر زبان آورد  ی ن سرودهی. و سپس اییصرف نما یریار خک

 ال إذا أمسكتهـأنت للم
 

 

 ٤ال لكـمـفإذا أنفقته فال
 

و چون  .ین صورت، تو، از آِن مال و ثروتی، در ایو ثروت را نگه دار اگر مال: «یعنی
 ».ن صورت، مال و ثروت، از آِن توستی، در اییآن را انفاق نما

 د:یفرما یمتعال، م یخدا

  ﴾٨�َّعِيمِ ٱلُنَّ يَۡوَم�ٍِذ َعِن  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� +
 .»د شدیناز و نعمت، بازخواست خواھ ی سپس در آن روز، درباره«

                                                           
 .۲۹۵۹ی مسلم، شماره -١
 .۶۵۱۴ی ، شمارهیبخار -٢
 .۱۰۴۷ی مسلم، شماره -٣
 .۱۰ن، صیالزھد و المقاالت و صفة الزاھد یمعن -٤
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ل یاز قب ییھا نعمت ی امت دربارهیه در روز قکباشد  ین مفھوم میه، بدین آیا
ھا را به  نعمت  نیر اکا شیه آکد یگرد یبازخواست م… و یت و رزق و روزی، امنیسالمت

 .١دیا آورده یجا
 د:یفرما یمتعال، م یخدا

نَّ َ�يۡ ﴿ زۡ  بِهِۦٓ  َمتَّۡعَنا َما إَِ�ٰ  نَۡيَك َوَ� َ�ُمدَّ
َ
�ۡ ٱ َيٰوةِ �َۡ ٱ زَۡهَرةَ  ّمِۡنُهمۡ  اَ�ٰجٗ أ  تَِنُهمۡ ِ�َفۡ  َيا�ُّ

ۡ�َ�ٰ  َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  َورِۡزُق  �ِيهِ� 
َ
ِ  ١٣١َو� ۡهلََك ب

َ
ُمۡر أ

ۡ
لَٰوةِ ٱَوأ ۖ َ� �َۡ�  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ لَُك  َٔ َعلَۡيَها

ُۡن نَۡرزُقَُكۗ وَ   .]۱۳۲-۱۳۱[طه:  ﴾١٣٢لِلتَّۡقَوىٰ  ۡلَ�ٰقِبَةُ ٱرِۡزٗقاۖ �َّ
م تا یا مند نموده افران را از آن، بھرهکاز  یه برخکمدوز  ییھا د را به نعمتچشم خو«

) پروردگارت، بھتر و ماندگارتر است. یو سرمد یم؛ نعمت (اخروییازمایآنان را بدان ب
و ماندگار باش. ما،   آن، ثابت ی خود را به گزاردن نماز دستور بده و بر اقامه ی خانواده

و ستوده) از  یکم. سرانجام (نیدھ یم یه ما، به تو روزکم؛ بلیخواھ ینم یاز تو روز

 .»است یزگاریآِن (اھل تقوا و) پرھ
 ص یامبرش، محمد مصطفیمتعال، به پ یخدا«د: یگو یم /ر یثک ابن

برند، نگاه  یسر م ه در آن، بهک ید: به افراد مرفه و امثال آنان، و ناز و نعمتیفرما یم
است و ما، از آن جھت، یدن یو فان  بندهیور و ظاھر فرینھا، زیا ی ه ھمهکن؛ چراکم
از بندگان من،  کیم. البته تعداد اندییازمایه آنھا را بکم یا شان دادهیھمه نعمت به ا نیا

 د:یفرما یرو م نیگزارند. از ا سپاس

ۡ�َ�ٰ  َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  َورِۡزُق +
َ
 _َو�

 .»است ) پروردگارت، بھتر و ماندگارتریو سرمد ینعمت (اخرو«
داشته  یه مال و ثروت فراوانکش فراھم بود یان براکن امیه اکبا آن ص خدا رسول

افت، آن را ی یا، دست میا نداشت و چون به مال دنیبه دن یل و رغبتیچ میباشد، اما ھ
داشت. چنانچه  یخود نگه نم یبرا یزینمود و چ یم میبندگان خدا تقس درمیان

َخاُف َعلَيُْ�ْم َما يْفتَح أخوََف َما إِنَّ «فرموده است: 
َ
�ْيَا اهللاُ  أ یعنی:  ٢»لَُ�ْم ِمْن زَْهَرِة ادلُّ

زرق و  یھا دروازهبیشترین چیزی که از بابت آن برای شما نگرانم، این است که خداوند، «

 .»بگشاید ا را برای شمایبرق دن
                                                           

 .۱۰ص ن،یالزھد و المقاالت و صفة الزاھد یمعن -١
 ۶۴۲۷ی ، شمارهیبخار -٢



 سحسن مجتبی           ٤٠٢

 ا..یدن یور زندگانینت و زیز یعنیاند:  گفته »زهرة احلياة الدنيا«ح ی، در توضیقتاده و سد

ِ +د:یفرما یمتعال، م یه خداکنیاما ا ۡهلََك ب
َ
ُمۡر أ

ۡ
ِ ٱَوأ لَٰوة ن یبد،  _َعلَۡيَها ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ

ز بر انجام ین تنماز، آنان را از عذاب خدا، نجات بده و خود ی ه با اقامهکمفھوم است 
 د:یفرما یمتعال، م ینما. چنانچه خدا یداریآن، پا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنواْ قُوٓ  �َّ نُفَسُ�مۡ  ا

َ
ۡهلِيُ�مۡ  أ

َ
 .]۶م: ی[التحر ﴾نَاٗر� َوأ

 .»دیش را از آتش دوزخ مصون داریخو ی مؤمنان! خود و خانواده یا«
ُۡن نَۡرزُقَُك  َٔ َ� �َۡ� + د:یفرما یمتعال، م یه خداکنیا ن مفھوم است ی، بد _لَُك رِۡزٗقاۖ �َّ

ه گمانش را ھم کرسد  یم ییات، از جا یرزق و روز، یدار یه چون نماز را به پاک
 د:یفرما یمتعال، م ی. چنانچه خداینک ینم

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ ُۥ َعلَ�ۡ  �َّ  ]۳-۲[الطالق:  ﴾َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُب  ٢ارَجٗ َ�ۡ  �َّ
) یی(از ھر تنگنا یاو راه نجات یند، خدا، براکشه یس، از خدا بترسد و تقوا پکھر «

 .»ندک یه گمانش را نمکرساند  یم یروز ییسازد و به او از جا یفراھم م
 رو فرمود: نیاز ا

ۖ لَُك رِۡزقٗ  َٔ َ� �َۡ� + ۡنُ  ا  _نَۡرزُقَُك  �َّ
 .»میدھ یم یه ما، به تو روزکم؛ بلیخواھ ینم یما، از تو روز«

 یه ما، تو را به طلب روزکن معناست ی، بد_لَُك رِۡزٗقا َٔ َ� �َۡ� +د: یگو یم / یثور
 یآمد، به سو یش میپ یلکامبران، مشیپ ید: ھرگاه برایگو یم. ثابت مینک یلف نمکم

 .١آوردند یم ینماز رو

فرق اهللا  من اكنت ادلنيا همه«فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س د بن ثابتیز
اكنت اآلخرة نيته  منيأته من ادلنيا إال ما كتب هل و لمعليه أمره وجعل فقره ب� عينيه و

ا، ھم و یه دنک یسک«: یعنی ٢»� راغمةمجع هل أمره وجعل غناه يف قلبه وأتته ادلنيا و
ند) و ک یتش را نابسامان مید (و وضعینما ینده مکارش را پراکمتعال،  یغمش باشد، خدا

ش یه براکگردد  یم یب ویا، نصیدناز  یزیدھد و تنھا چ یش چشمانش قرار میفقرش را پ

                                                           
 .۱۱ن، صیصفة الزاھدی الزھد و المقاالت ومعن -١
ث را ین حدی)، ا۶۵۱۰ی ح الجامع (شمارهی، در صح/ ی؛ آلبان۴۱۰۵ی ماجة، شماره سنن ابن -٢

 ح دانسته است.یصح
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آورد  یارش را فراھم مکمتعال،  یش قرار دھد، خدایس، آخرت را مقصد خوکمقدر شده و ھر 

 .»شود یگردد و مسّخرش م یم یل ویا، خوار و ذلینھد و دن یاش را در دلش م یازین یو ب

ه عاقبت و کن مفھوم است ی، بد _لِلتَّۡقَوىٰ  ۡلَ�ٰقَِبةُ ٱوَ +د:یفرما یمتعال، م یه خداکنیا
 .١باشد یزگاران مین، از آِن پرھیبھشت بر یعنی ،ا و آخرتیدر دن یکفرجام ن
ش یر، بر پھلوید و اثر حصیخواب یریبر حص ص خدا د: رسولیگو یم س مسعود ابن

ر از آن یه از خواب برخاست، شروع به محو نمودن اثر حصک یان شد. زمانینما
پھن  یشما بستر ید برایدھ یا اجازه نمیخدا! آ رسول ینمودم و گفتم: ا صحضرت

ادلنيا إال كراكب سار يف يوم ل�نيا؟ ما أنا وما يل و«د؟ فرمود: یم تا بر آن بخوابینک
به  یل و رغبتیچ میار؟ (من، ھک ا چهیمرا با دن«: یعنی ٢»صائف فقال حتت شجرة ثم تر�ها

ر ی، زیگرم و تابستان یه در روزکھستم  یارکسوارا، ھمچون یمن، در رابطه با دن .)ا ندارمیدن

 .»رود یند و مک یم کزود) آن را تر یلید و(خینما یاستراحت م یدرخت
ن یتر عالقه ین و بیش گرفته و از زاھدتریرا در پ ص خدا ز روش رسولین ش صحابه

به ده ین دیبه آخرت داشتند. آنان، با ا یشمار یل و رغبت بیا بودند و میمردم به دن
ه کردند که به آخرت نگاه ین زاویز از ایو زودگذر است، و ن یا، فانیه دنکستند یا نگریدن

ش زاد و توشه یآخرت خو یا برایرو در دن نیباشد. از ا یدان میآخرت، ماندگار و جاو
 یزود ه بهکدانستند  ین میقی ستند و چون بهیدل به آخرت، نگر ی دهیبرداشتند و با د

نداختند و یا در رنج و زحمت نیدن ین خود را براینند، بنابراک یوچ مک ا به آخرتیاز دن
م بود. یرکق پروردگار ینھا به توفیا ی ش، از آن بھره جستند. و ھمهیآخرت خو یبرا
 أل ه خداوندکد، دوست داشتند و آنچه را یشان پسندیه خدا براک! آنان، آنچه را یآر
ن فرمود: یبه تابع س مسعود دانستند. ابن یند میدانست، ناخوشا یشان ناپسند میبرا

شتر است، اما آنان، از شما بھتر بودند؛ یب ص امبریاعمال شما، از اعمال اصحاب پ
 یشتریب ی رغبت بودند و نسبت به شما، رغبت و عالقه یا بیش از شما به دنیه بکچرا

شب  ، نمازش ش از صحابهیه بکبودند  یسانکن، یتابع درمیانبه آخرت داشتند. 
پرداختند. اما  یم یگرفتند و به عبادت و بندگ یش از آنان، روزه میخواندند و ب یم

                                                           
 .یدگرگون کی، با اند۶۲الله، ص یففروا إل -١
ث را ین حدی)، ا۵۶۸۸ی ح الجامع (شمارهیدر صح، / ی؛ آلبان۲۳۷۷ی ، شمارهینگا: سنن ترمذ -٢

 . (مترجم)]۴۱۰۹ی ماجه، شماره نب: سنن اکن ر.یح دانسته است. [ھمچنیصح
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ل و کدر تونیز ه داشتند و ک ینیقیرشان و زھد و ینظ یب یمانیت ایبا وضع ش صحابه
سبقت را ربودند. بدون  ین، سبقت گرفتند و گویمتعال، از تابع یاعتمادشان به خدا

آموختند. چنانچه سه  ص خدا ا را از رسولیبه دن یرغبت یزھد و ب ش د، صحابهیترد
 یھا از خانه یک چین مدت، در ھیشد و در ا یھالل ماه نو، در مدت دو ماه، مشاھده م

 .١دیگرد یپخت و پز، روشن نم یبرا ی، آتشص رمکامبر ایپ
ا) زاد و توشه بر یدن یمؤمن، (از زندگ«ه: ک س ن سخن حسنیبر ا یشرح ◘

 ه را تالوت فرمود:ین آیگاه ا . آن٢»دیجو یافر، فقط بھره مکدارد و  یم

ُدواْ فَإِنَّ َخۡ�َ ﴿  ادِ ٱ َوتََزوَّ   .]۱۹۷[البقرة:  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱ لزَّ
 .»است یزگارین توشه، تقوا و پرھیه بھترکد یریو توشه برگ«

بر آن است. تقوا، عبارتست  یبندیتقوا و پا یبه سو ی، فراخوانس ن سخن حسنیا
د اجر و پاداشش، عبادت یو به ام یمتعال را بر اساس نور و رھنمود الھ یه خداکنیاز ا

و از ترس  ینکو اجتناب  یمتعال، دور یخدا یت و نافرمانیو از معص ییو پرستش نما
 یو به عبادت و پرستش خداوند متعال، رو ییت، باز آی، از معصأل مجازات خداوند

 یم قلبش، دوست بدارد و در عبادت خدایرا از صم متعال  ید خدای. مؤمن بایاوریب
زگاران، آماده نموده، اخالص داشته یپرھ یه براک ینیبه بھشت بر یدواریمھربان و ام

، یه ھر مسلمانکدارد  یج و ثمراتیباشد و از خشم و عذاب خداوند، بترسد. تقوا، نتا
 ازمند است؛ از جمله:یبدان ن
ه بنده، تصورش را ھم ک ییاز جا یدن رزق و روزیا و رساز تمام تنگناھ ییرھا -۱

 د:یفرما یمتعال، م یند. خداک ینم

َ ٱَوَمن َ�تَِّق ﴿ ُۥ َعلَ�ۡ  �َّ  ]۳-۲[الطالق:  ﴾َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُب  ٢رَٗجاَ�ۡ  �َّ
) یی(از ھر تنگنا یاو راه نجات یند، خدا، براکشه یس، از خدا بترسد و تقوا پکھر «

 .»ندک یه گمانش را نمکرساند  یم یروز ییسازد و به او از جا یفراھم م
 د:یفرما یمتعال، م ید و سودمند؛ خدایآسان شدن علم مف -۲

ْ َوٱ﴿ ُقوا ۖ ٱ �َّ َ ُ ٱَوُ�َعّلُِمُ�ُم  �َّ   ]۲۸۲[البقرة:  ﴾�َّ
 ».آموزد یشما مه به نفع شماست) به کد و خداوند، (آنچه را یو از خدا بترس«

                                                           
 .۲۹۷۲ی ؛ مسلم، شماره۲۵۶۷ی ، شمارهینگا: بخار -١
 .۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -٢
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 د:یفرما یمتعال، م یرت؛ خدایبرخوردار شدن از نور بص -۳

ْ  إِن﴿ َ ٱ َ�تَُّقوا   .]۲۹[األنفال:  ﴾فُۡرقَاٗ�ا لَُّ�مۡ  َعلَ�ۡ  �َّ
نش ید)، خداوند، به شما بینکشه یپ یالھ ید (و تقوایخدا بترساز مؤمنان! اگر  یا«

 .»دیدھ یص میرا از ھم، تشخ ه در پرتو آن، حق و باطلکندک یت میعنا یا ژهیو
 ین؛ خدایت در زمی، محبت فرشتگان و مقبولأل از محبت خداوند یبرخوردار -۴

 د:یفرما یمتعال، م

﴿ � ۡوَ�ٰ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
َ ٱفَإِنَّ  �ََّ�ٰ ٱوَ  بَِعۡهِدهِۦ أ ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]۷۶[آل عمران:  ﴾٧٦ُمتَّقِ�َ ل

د، (محبت و یشه نمایپ یزگاریو پرھند کمان خود وفا یه به عھد و پک یسک! یآر«

 .»زگاران را دوست داردیت خداوند را به دست آورده است). ھمانا خداوند، پرھیرضا
إذا أحب اهللا العبد قال «فرموده است:  ص خدا د: رسولیگو یم س رهیابوھر

ثم ينادي يف أهل السماء: إن اهللا قد   أحببت فالناً فأحبه، فيحبه جرب�ل جلرب�ل: قد
ھرگاه «: یعنی ١»أحب فالناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع هل القبول يف األرض

ز یرا دوست دارم؛ تو ن ید: من، فالنیگو یم ÷ لیدارد، به جبرئبرا دوست  یا خداوند، بنده
 درمیاندارد و سپس  یز آن بنده را دوست مین ÷ لیب جبرئین ترتیاو را دوست بدار. بد

د و یرا دوست دارد؛ شما ھم او را دوست بدار یآورد: خداوند، فالن یاھل آسمان، بانگ برم
، در یت و محبت ویدارند و آنگاه مقبول یز آن بنده را دوست میب اھل آسمان نیترت نیبد

 .»شود ین، نھاده می(قلب اھل) زم
 یتین، ھمان معی؛ و ایو رھنمود الھ ید الھییاز نصرت و تأ یبرخوردار -۵

 ل، به آن اشاره شده است:یذ ی هیه در آکاست  (ھمراھی)

ْ َوٱ﴿ ُقوا َ ٱ �َّ ْ عۡ ٱوَ  �َّ نَّ  لَُمٓوا
َ
َ ٱأ ۡ ٱَمَع  �َّ   .]۱۹۴[البقرة:  ﴾ُمتَّقِ�َ ل

 .»زگاران استیه خدا، با پرھکد ید و بدانینکشه یپ یالھ یو تقوا«
ان و یباکیتش، شیباشد و مع یش میدوستان خو امبران ویمتعال، با پ یخدا

 أل ه خداوندکن است ی، ایت الھیمع یشود و مقتضا یز، شامل میزگاران را نیپرھ
د؛ ینما یند و او را محاظفت مک یش مکمکدھد و  یش قرار مید خوییاش را مورد تأ بنده

 ھماالسالم فرمود:یو ھارون عل یچنانچه به موس

                                                           
 .۶۹۳۷ی تاب البر و الصلة، شمارهکمسلم،  -١
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﴿ ۖٓ ٓ  إِنَِّ�  َ� َ�َافَا ۡسَمعُ  َمَعُكَما
َ
َرىٰ  أ

َ
  .]۴۶[طه:  ﴾َوأ

نم (و یب یشان را) میارھاکشنوم و ( یشان را) میھا د؛ من، با شما ھستم. (حرفینترس«

 .»دارم) یشتن شما باز مکشان را از یا
 د:یفرما یر است؛ چنانچه میت عام و فراگی، معیت الھیگر معینوع د

ۡ�نَ  َمَعُ�مۡ  َوُهوَ ﴿
َ
  .]۴د: ی[الحد ﴾ُكنُتمۡ  َما �

 .»دیه باشکجا کو او، با شماست، ھر «
 د:یفرما یز میو ن

ِ ٱ ِمنَ  َتۡخُفونَ َوَ� �َسۡ ﴿ ُ ٱَوَ�َن  َقۡوِل� لۡ ٱ ِمنَ  يَۡرَ�ٰ  َ�  َما يُبَّيُِتونَ  إِذۡ  َوُهَو َمَعُهمۡ  �َّ َّ� 
 .]۱۰۸[النساء:  ﴾ُ�ِيًطا َملُونَ بَِما َ�عۡ 

توانند آن را از خدا  ینم یانت خود را از مردم، پنھان دارند، ولیتوانند خ یآنان، م«
بر  یه شبانگاھان، پنھانکگاه  ز) بدانیشه با آنان است، (و نیھم او هکنند؛ چراکپنھان 
گردند. و خداوند، از آنچه  یدست م ست، متفق و ھمیه خدا، از آن خشنود نک یگفتار

گاه است یانجام م  .»دھند، آ
 یه بنده، ھمواره از خداکند ک یجاب مین ایمتعال، چن یر خدایاگت عام و فریمع

 اد داشته باشد.یمتعال بترسد و او را به 
 د:یفرما یمتعال، م ین؛ خدایات آسمان و زمکگشوده شدن بر -۶

نَّ  َولَوۡ ﴿
َ
ۡهَل  أ

َ
َقوۡ ٱَءاَمُنواْ وَ  ُقَرىٰٓ لۡ ٱ أ َّ� ْ ٓ ٱ ّمِنَ  بَرََ�ٰٖت  َعلَۡيِهم َنالََفَتحۡ  ا َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
 ﴾�ِض ۡ�

  .]۹۶[األعراف: 
ات آسمان کردند، برک یشه میآوردند و تقوا پ یمان میھا، ا یاگر مردمان شھرھا و آباد«

 .»میگشود یآنان م ین را به رویو زم
اش به او داده  یرستگار ی ا، مژدهین دنیند، در ھمکشه یه تقوا پک یسک -۷

 د:یفرما یمتعال، م یرد؛ خدایگ یقرار م گرانید دیف و تمجیشود و مورد تعر یم

 ﴿ ٓ�َ
َ
ۡوِ�َآءَ  إِنَّ  �

َ
ِ ٱ أ ِينَ ٱ ٦٢َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  ٌف َ� َخوۡ  �َّ ْ َوَ�نُواْ  �َّ َءاَمُنوا

ىٰ ٱلَُهُم  ٦٣َ�تَُّقونَ  ۡ�َياٱ ۡ�َيَٰوةِ ٱِ�  لۡبُۡ�َ ِ ٱَوِ�  �ُّ  .]۶۴-۶۲ونس: ی[ ﴾�ِخَرة
مان یه اک یسانکگردند؛  ین نمیست و غمگیبر آنان ن یخدا، ترس اءیاول ھان! ھمانا«

ھنگام مرگ) و در آخرت (در  ا (بهیآنان، در دن یاند. برا ردهکشه یآورده و تقوا پ

 .») استیبختیکو ن یز) بشارت (به خوشبختیستاخر ی ھنگامه
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قرآن، به ات یاز آ یمتعال، در تعداد یه خداکاست  ی، مژده و بشارتیمنظور از ُبشر

الرؤ�ا الصاحلة من «ز فرموده است: ین ص خدا زگار داده است؛ رسولیمؤمنان پرھ
 .»خواب خوب، از جانب خداست«: یعنی ١»اهللا

ةِ  ِمنَ  َ�بَْق  لَمْ «ن فرموده است: یھمچن اُت  إِالَّ  انلُّبُوَّ َ  یزیچ نبوت، از«یعنی:  »الُْمبرَشِّ

ھا، چه ھستند؟ فرمود:  بشارتپرسیدند:  ش . صحابه»است نمانده یباق ھا، بشارت بجز

ْؤَ�ا« احِلَةُ  الرُّ  .»ھای خوب خواب«یعنی:  ٢»الصَّ
خدا انجام  ی، اعمالش را برایشخص«گفتم:  ص خدا د: به رسولیگو یم س ابوذر

تلك اعجل �رشي «فرمود: ». دارند یا، مردم، او را دوست مین دنیدھد و در ھم یم
م ینک یار مشاھده میرو بس نی. از ا»بشارت زودرس مؤمن است ،نیا«: یعنی ٣»مؤمنـال
اند و محبت  گران ستوده شدهید یا، از سوین دنیاز مؤمنان موفق، در ھم یاریه بسک

 آنان، در دل مردم افتاده است.
ج تقوا و یگر از نتاید یکیدشمنان و بدخواھان،  ی سهیمصون ماندن از دس -۸

 د:یفرما یمتعال، م یاست؛ خدا یخداترس

ْ  �ن﴿ وا ْ  تَۡصِ�ُ ۗ  ًٔ َشۡ�  َكۡيُدُهمۡ  يَُ�ُُّ�مۡ  َ�  َوَ�تَُّقوا َ ٱ إِنَّ  ا [آل  ﴾ُ�ِيٞط  َملُونَ بَِما َ�عۡ  �َّ
  .]۱۲۰عمران: 

چ یآنان، به شما ھ یگر لهیسه و حید، دسینکشه ید و تقوا پیینما ییباکیو اگر ش«

 .»دھند، احاطه دارد یمرساند؛ ھمانا خداوند، به آنچه انجام  ینم یانیز
ل کتو أل نند و بر خداوندکشه یه صبر و تقوا پکرا  یمتعال، بندگان ی! خدایآر

 دارد. یفاجران، مصون م ی سهیاران و دسکند، از شّر بدینما
ش یزگار را در حفظ و امان خویف و ناتوان افراد پرھیمتعال، فرزندان ضع یخدا -۹
 د:یفرما یمتعال، م یدھد؛ خدا یقرار م

ِينَ ٱ ۡخَش َوۡ�َ ﴿  ْ  لَوۡ  �َّ ْ  ِضَ�ًٰفا ُذّرِ�َّةٗ  َخۡلفِِهمۡ  مِنۡ  تََرُ�وا ْ  َعلَۡيِهمۡ  َخافُوا َ ٱ فَۡلَيتَُّقوا َّ� 
ْ َوۡ�َ    .]۹[النساء:  ﴾٩َسِديًدا قَۡوٗ�  ُقولُوا

                                                           
 .۶۹۸۶ی  ا، شمارهیتاب الرؤک، یبخار -١
 .۶۹۹۰ی ، شمارهیبخار -٢
 ).۴/۲۰۳۴مسلم، ( -٣
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ه انگار خودشان کنینند و) بترسند از اکمان ستم نیتیه بر کبر مردم الزم است («
شان یگذارند و نگران حال ا یم یاز خود، بر جا یفرزندان درمانده و ناتوانرند و یم یم
دارند؟) پس از خدا بترسند و با  یآنھا چه روا م ی گران، دربارهیا دیه آکباشند ( یم

 .»ندیمان، با متانت و محبت سخن گویتی
ت تقوا، یه نگران فرزندان ناتوان خود ھستند، به رعاکرا  یه، مسلمانانین آیا

ش، یه اگر در تمام امور خوکسازد  یته رھنمون مکن نیند و آنان را بدک یم ییراھنما
دھد.  یش قرار میمتعال، فرزندانشان را در حفظ و امان خو یند، خدایشه نمایتقوا پ
شه یه تقوا پک یسانک یاست برا ید و ھشدار واضحیور، تھدکمذ ی هین آیھمچن

ه تقوا ندارند، ک یسانکه فرزندان کته کن نیاست بد یا ه، اشارهین آیا در اینند؛ گوک ینم
ر یپدران، تأث یه تقواکن مسأله است یانگر ایور، بکمذ ی هی! آیشوند. آر یع میضا
 یپدران، مانع از تباھ یستگیو شا یارکویکت فرزندان دارد و نیبر ترب ییسزا به

 د:یفرما یمتعال، م یگردد. چنانچه خدا یفرزندانشان م

ا ﴿  مَّ
َ
ۡ ٱ ِ�  يَتِيَمۡ�ِ  فََ�َن لُِغَ�َٰمۡ�ِ  َدارُ �ِۡ ٱَوأ َُّهَما َك�ٞ  َتُهۥَوَ�َن َ�ۡ  َمِدينَةِ ل  َوَ�نَ  ل

بُوُهَما
َ
 .]۸۲ھف: ک[ال ﴾َ�ٰلِٗحا �
م در شھر یتی کودکرد) از آِن دو کر یتعم ،زده خضر، آن را بدون مُ کوار (یو اما آن د«

شان بود و پدرشان، مرد صالح و یه متعلق به اکوجود داشت  یوار، گنجیر دیبود و ز
، به حد بلوغ برسند و گنج کودکه آن دو کبود. پس پروردگار تو خواست  ییپارسا

ه صالح و کسان ھمه، بدانند  نیاورند (و بدیرون بیخود را به مرحمت پروردگارت، ب

 .»رزندان دارد)ف یدر صالح و خوب ییسزا ر بهیپدران و مادران، تأث ییپارسا
 أل ، در حفظ و امان خداوندیو مال ی، بدان جھت از لحاظ جانکودک! آن دو یآر

 .١بود یا ستهیو شا یکه پدرشان، آدِم نکقرار گرفتند 
ا و آخرت، به آن یه سعادت دنکاست  یرش اعمالی، عامل پذیزگاریتقوا و پرھ -۹

 د:یفرما یمتعال، م یباشد؛ چنانچه خدا یوابسته م

َما﴿ ُ ٱ َ�َتَقبَُّل  إِ�َّ ۡ ٱِمَن  �َّ  .]۲۷[المائدة:  ﴾ُمتَّقِ�َ ل
 .»ردیپذ یزگاران میاز پرھ )خداوند، تنھا (اعمال را«

 د:یفرما یمتعال، م یاست؛ خدایتقوا، سبب نجات از عذاب دن -۱۰

                                                           
 ).۵/۴۷، (یل، از قاسمینگا: محاسن التأو -١
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ا َ�ُموُد َ�َهَديۡ ﴿ مَّ
َ
ْ سۡ فَٱ َ�ُٰهمۡ َوأ ۡ ٱَ�َ  َعَ�ٰ لۡ ٱ تََحبُّوا َخَذ�ۡ  ُهَدىٰ ل

َ
ۡ ٱ َعَذاِب لۡ ٱ َ�ٰعَِقةُ  ُهمۡ فَأ  ُهونِ ل

ِينَ ٱَوَ�َّۡينَا  ١٧ِسبُونَ بَِما َ�نُواْ يَ�ۡ   .]۱۸-۱۷[فصلت:  ﴾١٨َءاَمنُواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقونَ  �َّ
ت ی) را بر ھدای(و گمراھ یوردلکم و آنان، یردکشان را رھنمود یو اما قوم ثمود؛ ما، ا«

، آنان را به سبب  نندهکعذاب خوار ی رو صاعقه نیدادند؛ از اح ی) ترجی(و رھنمود الھ

 .»میزگار بودند، نجات دادیه مؤمن و پرھکرا  یسانکردند، گرفت. و ک یه مک ییارھاک
به  یاز آتش جھنم است و اجر و پاداش فراوان ییتقوا، سبب محو گناھان و رھا -۱۱

ل ین، نایدر بھشت بر یستگارسعادت و ر ی زگار را به درجهیدنبال دارد و شخص پرھ
 د:یفرما یمتعال، م یگرداند؛ خدا یم

َ ٱ َ�تَّقِ  َوَمن﴿ ۥٓ  ِظمۡ َوُ�عۡ  اتِهِۦ َٔ َسّ�ِ  َ�ۡنهُ  يَُ�ّفِرۡ  �َّ جۡ  َ�ُ
َ
  .]۵[الطالق:  ﴾ًراأ

ھا و گناھان او را  یند، خداوند)، بدکشه یپ یالھ یس، از خدا بترسد (و تقواکھر «

 .»دینما یرا بزرگ م یپادش ود و یزدا یند و مک یمحو م
ش از ھمه سزاوار یزگاران، بیگردد و اصًال پرھ یزگاران میب پرھیبھشت، نص -۱۲
، یزگاریاھل تقوا و پرھ یدان بھشت را برایجاو یھا متعال، نعمت یاند و خدا بھشت

 د:یفرما یمتعال، م یآماده نموده است؛ خدا

ا َ�نَ  َمن َبادِنَاعِ  نُورُِث ِمنۡ  لَِّ� ٱ نَّةُ �َۡ ٱ َك تِلۡ ﴿   .]۶۳م: ی[مر ﴾٦٣تَقِّيٗ
ـ  زگار باشندیه پرھک یسانکبه آن  ه بندگان خود ـه ما، آن را بک ین است بھشتیا«

 .»میدھ یم
را ھم بھشت  یبه سوبرداشتن   گامزحمت زگاران، وارثان بھشتند. آنان، ی! پرھیآر

 یکو بھشت را به آنھا نزددارد  یم یآنان را گرام أل ه خداوندکوند؛ بلش ینممتحمل 
 د:یفرما یدھد. چنانچه م یبھشت، سوق م یگرداند و آنان را به سو یم

زۡ ﴿
ُ
  ]۳۱[ق:  ﴾٣١بَعِيدٍ  َ�ۡ�َ  ُمتَّقِ�َ لِلۡ  نَّةُ �َۡ ٱ لَِفِت َوأ

از آنان نخواھد  یچندان ی شود و فاصله یده میگردان یکزگاران، نزدیو بھشت، به پرھ«

 .»داشت
 د:یفرما ین میھمچن

ۡ ٱ َ�ُۡ�ُ  مَ يَوۡ ﴿   .]۸۵م: ی[مر ﴾٨٥ٗداَوفۡ  لرَّ�ٱإَِ�  ُمتَّقِ�َ ل
 هک ییھا گروه ھمچون) تر تمام ھرچه احترام و میرکت با( را زگارانیپرھ ما، هک یروز«
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 بھشت وارد را آنان وم (یآور یبان گرد ممھر خداوند شگاهیپ در روند، یم شاھان نزد

 .»)مینک یم
ج ارزشمند ین نتایه به اکنیاق به ای، مسلمانان را با اشتس یبن علسان حسن  نیبد

 یمؤمن، (از زندگ«فرا خوانده و فرموده است:  یزگاریابند، به تقوا و پرھیتقوا دست 
ه را ین آیگاه ا . آن١»د و بسیجو یافر، فقط بھره مکدارد و  یا) زاد و توشه بر میدن

 تالوت فرمود:

ُدواْ فَإِنَّ ﴿ ادِ ٱ َخۡ�َ َوتََزوَّ  .]۱۹۷[البقرة:  ﴾َوىٰ �َّقۡ ٱ لزَّ
 .»است یزگارین توشه، تقوا و پرھیه بھترکد یریو توشه برگ«

                                                           
 .۱۲۱، صینور األبصار، شبلنج -١



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبحث سوم
 س یرامون حسن بن علیپ یها تین شخصیتر مهم

ط یرا به دنبال داشت، شرا س طالب یبن اب یرمؤمنان علیه شھادت امک یطیشرا
برافروخته  س انیسف یه بن ابیبود؛ در آن زمان آتش جنگ با معاو یدشوارسخت و 

 ۴۰ردند. [سال کعت یب س یوفه، با حسن بن علک، مردم یطین شرایبود. در چن
جاد یا یبرا یفرصت چندان س یرو حسن بن عل نی]. از ایالدیم ۶۶۰، برابر با یھجر

ن یارگزاران، نداشت. بنابراکر ییا تغیومت و کح یو تحول در ساختار ادار یدگرگون
وفه را کارگزار کو  یه داشتند، ِابقا نمود و فقط، والک ییھا تیارگزاران پدرش را بر مسؤولک
ن ییعتوفه کارگزار کره بن نوفل را به عنوان ی، مغیبن نخع یھان یر داد و به جاییتغ

رد. بر مدائن کت کحر س هیمعاو یه به سوکداد  یرو ی، زمانینیگزین جای. البته ا١نمود
در  س طالب یبن اب یارگزار علکشتر ی، پیو ٢، گماشته شد؛یز سعد بن مسعود ثقفین

، در س هیش و صلح و سازش با معاویان خالفت خوی، تا پاس . البته حسن٣نه بودیمد
ات آمده است یاز روا یار گرفت. در مورد بصره، در برخک، از سعد، یادار یھا تیمسؤول

ارگزار بصره بود و تا کو  ی، والس طالب یبن اب یعل ی، از سوس عباسه عبدالله بن ک
 ب هیعھده داشت و چون حسن و معاو رت را بیولؤن مسی، اس ان خالفت حسنیپا

تا وقتش را صرف  ٤ه شدکناره گرفت و رھسپار مکاست ی، از سس صلح نمودند، عبدالله

                                                           
 اط.یفة بن خیخ خلی. تار۸۱-۸۰صیین، أنساب القرشفي  نیینگا: التب -١
 ).۲/۲۶۶ة األرب (ی)؛ نھا۵/۲۱۴أنساب األشراف ( -٢
 ).۴/۵۰( یبخارر، از یبکخ الیالتار -٣
 .۸۶، صینقل از الحسن بن عل ، بهیراء از قضاعیالحلة الس -٤
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 ی، وس ی. عل١بود س انیسف یباد بن ایز در دست زیت فارس نید. والیم نمایعلم و تعل
او  س یروز شد، علیگران، به آنجا فرستاده بود و چون بر آنان، پ وب آشوبکسر یرا برا

ت را تا انعقاد صلح حسن و ین مسؤولی، این نمود. وییارگزار آنجا تعکرا به عنوان 
ه در ساختار کرا  یسانکر ین سایھمچن س . حسن٢بر عھده داشت ب هیمعاو

رافع را به  یردند، ابقا نمود؛ چنانچه عبدالله بن ابک یار مکپدر بزرگوارش،  یومتکح
س یو معقل بن ق ٤وفه،ک یح بن حارث را به عنوان قاضیو شر ٣،یاتب و منشکعنوان 

 یھا تیھا و مسؤول س) بر ِسَمتیس پلییت (ریرا به عنوان پاسبان و مسؤول امن یاحیر
در دوران  س رامون حسنیپ یھا تین شخصیتر از مھم یکینشان، نگاه داشت. یشیپ

مستقل، به شرح  یتابکبود. بنده، در  س ین بن علیخالفتش، برادر بزرگوارش، حس
ان یگر اطرافیخواھم پرداخت. از د یو یع زندگانیل وقایو تحل س ین بن علیحال حس

دالله یعب، یخزرج ی س بن سعد بن عبادهیتوان به ق یدر دوران خالفتش، م س حسن
رد. کاشاره  یطالب ھاشم یو عبدالله بن جعفر بن اب یبن عباس بن عبدالمطلب ھاشم

 م:یپرداز یت بزرگوار مین سه شخصیبه شرح حال ا کنیا

 س س بن سعد بن عبادهیقـ ۱
ف بن یمه بن ثعلبه بن طریخز یبن اب ۀم بن حارثیس بن سعد بن عباده بن دلیاو، ق

 یشان ابوثابت انصاریس خزرج و فرزند آقاییعبدالله، رعب، ابوکخزرج بن ساعده بن 
 .٥باشد و ھم پدرش یم ص رمکامبر ایه ھم خود، از اصحاب پکاست  یساعد یخزرج

رفت و  یشمار م دار عرب به برجسته و نام یھا از چھره یکیلت و ی، از اصحاب بافضیو
بزرگ بالمنازع  نظر و دالور بود و ره دست، صاحبی، چیو نظام یجنگ یھا نهیدر زم

ت نموده است؛ یروا ص خدا ث از رسولیحد ی، تعدادی. و٦شد یاش محسوب م فهیطا
ه نشسته بودند. یس بن سعد، در قادسیف و قید: سھل بن حنیگو یم یلیل یچنانچه اب

                                                           
 .۸۶، صیالحسن بن عل -١
 ).۳/۱۵مروج الذھب ( -٢
 ).۱/۶۶( یالعرب محاضرة األبرار، از ابن -٣
 .۸۰، صیمازرونکخ، از یمختصر التار -٤
 ).۳/۱۰۲ر أعالم النبالء (یس -٥
 ).۴/۴۵۰أسد الغابة ( -٦
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، از اھل یرا از آنجا عبور دادند؛ آن دو، برخاستند. به آنھا گفته شد: و یا  ن اثنا جنازهیدر ا
 ص خدا را از مقابل رسول یا است. گفتند: جنازه یھودییک  ی جنازه ،نیاست. ا ١ذمه
است.  یھودی ی ن جنازهیشان گفته شد: ایبرخاست، به ا ص ردند؛ آن حضرتکرد 

 یث به حرمت انسان اشاره شده است؛ به عبارتین حدیدر ا ٢»ست؟یا آدم نیآ«فرمود: 
 داشت. یه انسان است، گرامکد انسان را از آن جھت یه باکته اشاره شده کن نیبد

قبل از فرض  ص خدا ه رسولکت شده یروا س س بن سعدید: از قیگو یابوعمار م
 ی م و چون روزهیریه روز عاشورا را روزه بگکرمضان، به ما دستور داد  ی شدن روزه

نمود. و ما،  ین نھعاشورا دستور داد و نه ما را از آ ی رمضان فرض شد، نه ما را به روزه
 .٣میگرفت یرا روزه م روز آن ھمچنان

 ص خدا ه گفته است: رسولکت نموده یروا س س بن سعدیل از قیشرحببن محمد 
ش یغسل نمود. سپس برا ص م؛ آن حضرتیفراھم آورد یش آبینزدمان آمد و ما، برا

به اثر آن بر  کنیا ھمید. گویچیش پی، آن را به دور خویم. ویآورد ٤یرنگ یا مالفه
 .٥نمک یمش نگاه مکش کن و چرویچ

 ٦، عروه،یلیل یسره، عبدالرحمن بن ابی، ابومکمال یھمچون: انس، ثعلبه بن اب یسانک
د یب بن ُحمیب، عریشب یمون بن ابی، میابوعمار ھمدان ،یشانیج کعبدالله بن مال

در  س س بن سعدی. ق٧اند ت نمودهیگر، از او رواید یا د بن عبده و عدهیو ول یھمدان
 .٨ث پرداخته استیت حدیوفه، شام و مصر، به رواک

                                                           
ه، در پناه یپرداخت جز یه در ازاکشود  یگفته م یانیو مجوس یھود و نصاریاھل ذمه، به  -١

 رند.یگ یمسلمانان قرار م
 .۱۳۱۲ی ، شمارهینگا: بخار -٢
 ).۳/۴۲۲مسند احمد ( -٣
ه پوست کنجدمانند کاست  یاھیآمده است؛ ورس، گ ی، ورسیرنگ ی واژه یت، به جایدر روا -٤

 رود. (مترجم). یار مک به ید و در رنگرزباش یاش، قرمز م دانه
 خ دمشق.یتار -٥
 ).۵/۳۶۱اإلصابة ( -٦
 ).۳/۱۰۲ر أعالم النبالء (یس -٧
 ).۳/۱۰۲ھمان ( -٨



 سحسن مجتبی           ٤١٤

ش به یشد، پاھا یبا و بلندقامت بود و چون بر االغ سوار میتنومند، ز یس، شخصیق
م بود؛ پدر و مادرش، با ھم ید بن دلیھه بنت عبکی. مادرش، ف١شد یده میشکن یزم

، ص خدا نار رسولک، در ی. و٢داشتند و دخترعمو پسرعمو بودند یشاوندینسبت خو
دار اسالم  ھا، پرچم از غزوات و جنگ یفرمانده را داشت و در برخ یت محافظ برایموقع

در  ص رمکو با رسول ا ٣دیات گردکز یآور از موارد، مأمور جمع یا بود و در پاره
 .٤مختلف، ھمراه بود یھا ھا و صحنه تیموقع
 جمله:د؛ از یحاضر گرد ٥ا،یاز سرا یدر تعداد س سیق

 البحر فیبه س س ده بن جراحیابوعب ی هیسر -۱
 ص رمکرسول ا ینظام یالبحر، تداوم استراژ فیبه س س دهیر ابوعبکاعزام لش

ان بود. یشیبر قر یاقتصاد ی محاصره ی ش و تنگ نمودن حلقهیردن قرکناتوان  یبرا
 یداشت تا برال یا گسیار به ساحل درکصد سواریرا به ھمراه س س دهیرو ابوعب نیاز ا
ر، کلش ی راه، زاد و توشه ی هدرمیاننند. کن یمکش، یقر یاروان تجارتکخون به یشب

نند؛ که دارند، جمع کر، آنچه را کافراد لش یکایکه کدستور داد  س دهیتمام شد. ابوعب
 یبند رهین مقدار خرما را جی، اس دهیشد. ابوعب یآور خرما جمع یب مقداریترت نیبد
د. سرانجام سھم یرس یر مکاز افراد لش یکخرما به ھر  کیه روزانه اندک یا گونه  بهرد. ک

 ید. حالت سخت و دشواریدانه خرما در روز گرد یکان، یرکاز لش یکھر  ی روزانه
تمام و بدون  یردند و با آمادگک کرا در یت بحرانین وضعیان، ایرکش آمد، اما لشیپ

نمودند؛ چنانچه تا آنجا  یارکنه ھمین زمیش در ایخو ی ، با فرماندهیتاب یو ب یآزردگ
 .٦ردندک یم یخرما، سپر یکن را با کن زمان ممیشتریان داشت، بکه امک

                                                           
 ).۵/۳۶۰اإلصابة ( -١
 ).۵/۳۶۰ھمان ( -٢
 ).۱۱/۳۵۴ة (یالنھایة والبدا -٣
 ).۵/۳۶۰نگا: اإلصابة ( -٤
ه شخص رسول کشود  یمسلمانان گفته م یھا جنگه است و به آن دسته از یا، جمع سریسرا -٥

 در آن حضور نداشته است. صرمکا
 .۱۱۸ة، صیالبعوث النبویا والسرا -٦
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 ی چنان به دانه ما، آن«د: یگو یر حضور داشته است، مکن لشیه در اک س جابر
 سان روزمان را به شب نید و بدکم ی، پستان مادرش را مکودکه کم یزد یم کخرما، م

 .١»میرساند یم
دارد؟ پاسخ داد:  یا دهیدانه خرما، چه فا یکد: یپرس س سان، از جابرکیوھب بن 

تمام  یلک ه بهکم یردکخرما را احساس  یکم و نبوِد ھمان یبرد یاش پ دهیبه فا یوقت
 درختان شدند. یھا ر به خوردن برگیان، ناگزیرکرو لش نی. از ا٢شد

ه کرا  ییھا م و سپس برگیزد یبه درختان م، یدست با چوب«د: یگو یم س جابر
فوق، به  ی هیرو سر نی. از ا٣»میخورد یگاه م م و آنیردک یس میافتاد، با آب، خ یم

را  س س بن سعد بن عبادهیور، قکشامد مذیشده است. پ یگذار ز نامین ٤خبط ی هیسر
رد و کان نحر یرکلش یرو سه شتر برا نیرد. از اکر بود، متأثر کن لشیاز افراد ا یکیه ک

او را  س دهیرد، ابوعبکار را کن یبار سوم ا یشت؛ و چون براکگر ھم یدوباره سه شتر د
 .٥منع نمود
ل آمده است. داود یتفص به س س بن سعدیسخاوت ق یر، ماجراکعسا خ ابنیدر تار

با  س دهیند: ابوعبیو خارجه بن حارث، گو یم بن محمد انصاریس و ابراھیبن ق
ن یل شد. ایا گسی، به ساحل درش صد تن از مھاجران و انصاریاز سب کمر یرکلش
شترش را  یسکگفت: چه  س س بن سعدید. قیمواجه گرد یدیشد یر، با گرسنگکلش

است، شتر را  یا ن معاملهیحاضر به چن یسکفروشد؟ اگر  یخرما به من م یدر ازا
از  ی، به شخصسیش را خواھم داد. قینه خرماینجا به من بدھد، من ھم در مدیا

نه به تو خواھم داد، یه در مدک ییشتر را در قبال شصت صاع خرما یک«نه گفت: یجھ
شناسم. تو،  یه من، تو را نمکبه خدا سوگند «آن شخص، گفت: ». به من بفروش

، س سیسرانجام ق». م ھستمیمن، فرزند سعد بن عباده بن دل«پاسخ داد: » ؟یستکی
نمود.  یداریخر یھر شتر، از آن جھن یشصت صاع خرما برا یپنج نفر شتر در ازا

                                                           
 ).۱۳/۸۴ح مسلم (یصح یعل یشرح النوو -١
 ).۸/۷۷( یالبار فتح -٢
 )۱۳/۸۴ح مسلم (یصح یعل یشرح النوو -٣
 ند.یافتد، خبط گو یه مک ییھا است و به برگ یدست اندن درخت با چوبکت یخبط، به معنا -٤
 ).۸/۷۸( یفتح البار -٥
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م به او بدھد. یآل دل کخش ی، از خرماھاس سیه قکرد کن، شرط ینش هیالبته آن باد
از آن جمله، عمر ». ری، گواه بگیخواھ یه مکس را کھر «رفت و گفت: یھم پذ س سیق

س، در یشوم؛ ق یه نمن منظور، گوایا یبرا ،من«فرمود:  س بود. اما عمر س بن خطاب
شخِص ». باشد یندارد؛ ھر چه ھست، از پدرش م یچ مالیه ھکند ک یقرض م یحال

 یپردازد و بدھ یحتمًا چند صاع خرما را م س د، سعدنگفت: به خدا سوگ یجھن
ه کنیدانم. خالصه ا یم یکیف و نیه من، او را شخص شرکند. چراک یفرزندش را ادا م

ه کنیشت تا اکان، یرکلش یرد و در سه مرحله، آنھا را براک یداریشترھا را خر س سیق
 یخواھ یم یتو، در حال«ار باز داشت و گفت: کن یر، او را از اکلش ی روز چھارم، فرمانده

 .١»یندار یچ مال و ثروتیه ھک ینکش وفا یبه عھد خو
تو «آمد و گفت:  س سینزد ق س به ھمراه عمر س دهیآمده است: ابوعب یتیدر روا

ار منع کن ی، اما من، تو را از اینکمانت، وفا یبه پ یخواھ ی، میندار یچ مالیه ھکآن با
 یھا یه بدھک ینیب یده! مگر تو، ابوثابت را نمیاباعب یا«پاسخ داد:  س سیق». نمک یم

ان دارد چند صاع کد؛ لذا چگونه امینما یم کمکان ینوایند و به بک یمردم را پرداخت م
 یزیچ» ند؟کام، پرداخت ن ار شدهکخاطر مجاھدان راه خدا، بدھ بهه کرا  ییخرما

 یپافشار س سیھمچنان بر منع ق س قانع شود، اما عمر س دهیه ابوعبکنمانده بود 
شتن شترھا منع نمود. از کو  یداریرا از خر س سی، قس دهیب ابوعبیترت نیرد و بدک

نه ی، آن دو شتر را با خود به مدیماند. و یده بود، دو شتر، باقیخر س سیه قک ییشترھا
در  س سیق» ؟یردکمجاھدان، چه  یھنگام گرسنگ«به فرزندش گفت:  س برد. سعد

د: یگاه پرس و آن» یردک یار خوبک«فرمود: ». ردمکچند شتر، نحر «پاسخ گفت: 
، ینمود یار خوبک«گفت: ». شتمکباز ھم چند شتر «جواب داد: » ؟یردکسپس چه «

ار ک«فرمود: ». شتمکگر یچند شتر د«گفت:  س سیق» ؟یانجام داد یارکسپس چه 
د: یپرس س سعد». ار، منع شدمکن یاز ا«پاسخ داد: » ؟یار نمودک گاه چه ، آنیردک یخوب

سؤال ». س دهیر، ابوعبکلش ی فرمانده«گفت: » ار باز داشت؟کن ی، تو را از ایسکچه «
چ ندارم و ھمه، مال یه من، از خودم، ھکن باور بود یاو، بر ا« پاسخ داد: » چرا؟«نمود: 

ان ینوایپردازد و به ب یاران را مکبدھ یه پدرم، بدھکپدرم ھست. البته من، به او گفتم 
» مرا نپردازد. یان ندارد بدھکن امیدھد، بنابرا یند و به گرسنگان، غذا مک یم کمک

                                                           
 )۵۲/۲۸۰ر (کعسا خ ابنینگا: تار -١
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ش از پنجاه ین آنھا، بیتر ن و ارزانیتر کوچکپس چھار باغ، از آن توست؛ «فرمود: 
اش را  یس، بدھینه آمد و قیبه مد س سین، ھمراه قینش هی. آن باد١وسق، ارزش دارد

 و لباس داد. یبه او پرداخت نمود و به او سوار
 وجود دارد؛ از جمله: یاریبس یھا ھا و آموزه ن ماجرا، درسیدر ا

ر دعوت، با یآنھا، در مسه کگران؛ چرا دعوت یبرا ییباکیضرورت صبر و ش [الف]
 شوند. یروبرو م یادیالت زکمش

 یھا ر ارزشیو سا ی، جوانمردیت فرزندان بر سخاوت و بخشندگیت تربیاھم [ب]
 یداشت و برا یردیکن رویچن س سیدر مورد فرزندش ق س ؛ چنانچه سعدیاخالق

 به او داد. یارید، اموال بسیق نمایتشو یو بخشندگ یجوانمرد راهِ  ی ه او را به ادامهکآن
مال  س ه اگر سعدکار؛ چراکویکخوب و ن ی بنده یت وجود مال خوب برایاھم [ج]

ر کلش یتوانست در حل بحران گرسنگ ینم س سیزندش قرنداشت، ف یادیو ثروت ز
 داشته باشد. یاسالم، نقش

ت فرما و ی، عنایو ستودگ یا! به من بزرگیبارخدا«گفت:  یم س سعد نس بیق [د]
توان  یز نمیو ن یو بخشندگ یوجود ندارد، مگر به جوانمرد یو شرافت یچ بزرگیھ

 ».رد مگر با داشتن مال و ثروتک یبخشندگ

 هکفتح م -۲
بر  یاھیس ی ه عمامهکه شد کوارد م یه احرام ببندد، در حالکبدون آن ص خدا رسول
، أل الله یبرا یقصد تواضع و فروتن ه، بهکھنگام ورود به م ص رمکامبر ای. پ٢سر داشت

شده بود.  یکبش نزدکاش به پاالن مر ه چانهکن انداخته بود ییچنان پا سرش را آن
ه کن احساس یبا ا ٣نمود، یفتح را تالوت م ی در آن ھنگام سوره ص رمکرسول ا

ز آمرزش گناھان را یو ن یروزیت نموده و فتح و پیبه او عنا یمتعال، نعمت بزرگ یخدا
عربستان و  ی رهیجز شبه پس از ورود به قلِب  ص رمکامبر ایرده است. پکبش ینص
ز تواضع و یعدل و عدالت و ن یھا و نمادھا آن، تمام پرچم یاسیو س یز معنوکمر

از جوانان و نوجوانان  یادیز یه تعدادکرا برافراشت. چنانچه با وجود آن یفروتن

                                                           
 ھمان. -١
 .۱۳۵۸ی نگا: مسلم، شماره -٢
 .۴۲۸۱ی ، شمارهینگا: بخار -٣
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ش یسر خورا پشت  س دیبودند، اسامه بن ز یش، در اطراف ویھاشم و اشراف قر یبن
اش بود. ورود   ، فرزنِد غالم آزادشدهس ه اسامهکحال آن ١بش سوار نمود؛کبر مر
 ی، رویھجر ۸رمضان سال  ۲۰ه)، بامداد روز جمعه، که (فتح مکبه م ص خدا رسول
گفت:  س د: سعد بن عبادهیگو یمضمن بیان ماجرای فتح مکه  س ریعروه بن زبداد. 

 ».گردد یمعبه، مباح کشتار است. امروز، کان! امروز، روز جنگ و یابوسف یا«
رسانید،  ص رم کرا به اطالع رسول ا س این سخن سعد س زمانی که ابوسفیان

َكْعبَةُ «فرمود:  ص آن حضرت
ْ
َكْعبََة، َو�َْوٌم تُْ�ىَس ِ�يِه ال

ْ
ُ ِ�يِه ال ُم ا�َّ  »َهَذا يَْوٌم ُ�َعظِّ

عبه، که کاست  یرساند و روز یمعبه را به عظمت که خداوند، کاست  یامروز، روز«یعنی: 

 .٢»شود یمده یپوشان
گرفت و آن را به  س پرچم را از سعد بن عباده ص رمکه رسول اکآنجا بود 

ه کرا با آنیمانه بود. زکیار حیبس ص خدا رد رسولکن عملیداد. ا س سیفرزندش، ق
نگرفت و  یانصار یکد، اما آن را از ید س مت را در گرفتن پرچم از سعد بن عبادهکح

گردد؛  س انصار یکو تحر یخور ه باعث دلکرد کعمل ن یمھاجر نداد و طور یکبه 
دار نخست بود،  ه فرزند پرچمک یگرید یگرفت و به انصار یانصار یکه آن را از کبل

س جز فرزندش، از او ک چیه دوست ندارد ھکدر نھاد انسان است  ،نیل داد. و ایتحو
ح یتصح یچگونگ ی نهیدر زم ص خدا مت رسولکن ماجرا، حی. در ا٣برتر باشد

گردد. چنانچه اشتباه  یان میتعامل با روح و روان افراد، نما ی ز نحوهیاشتباھات و ن
شود.  یو یخور ه باعث دلکرد کعمل ن ین حال، طوریرا رفع نمود و در ع س سعد

 داد. س سیه پرچم را از او گرفت و به پسرش قکبل

  س قیر صدکدر دوران ابوب -۳
با ھم داشتند.  یمکمح یشاوندیوند خوی، پش قیر صدکس بن سعد بن عباده و ابوبیق

 .٤ردکق، ازدواج یعت یبه بنت ابیقر یعنی س قیر صدکبا خواھر ابوب س سیچنانچه ق

                                                           
 .۴۲۸۹ی ، شمارهینگا: بخار -١
 .۴۲۸۰ی ، شمارهیبخار -٢
 .۱۹۶ة، صیرکالعسیة واسیالس صادة الرسولیق -٣
 ).۱۱/۳۵۵ة (یالنھایة ونگا: البدا -٤
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 یم بارداریوفات نمود، ھمسرش، باردار بود و ھنوز عال س ه سعد بن عبادهک یزمان
نه، یش از وفاتش، اموال خود را ھنگام خروج از مدیپ س ان نشده بود. سعدینما ،یو
 س سیبا ق ب ر و عمرکرو ابوب نیرده بود. از اکم یش تقسیان فرزندان خویم

م اموال پدرش بپردازد تا حق آن یخواستند دوباره به تقس یردند و از وکصحبت 
ه کرا  یارکاز نوزاد باشد؛ من، پاسخ داد: سھم من،  س سیع نگردد. قیز ضاین کودک

است:  ینم. گفتنک ی، اجرا میاستکم و کچ یھ یدھم و آن را ب یر نمییرده، تغکپدرم 
 .١ان ثقه و مورد اعتماد، نقل شده استیق راوی، از طریخین گزارش تاریا

س انصار سعد ییه به رکدھد  یرا نشان م یتیاساس بودن روا یح، بیت صحین روایا
، در صدد یه وکن دروغ پرداخته یو به طرح اشده نسبت داده  س بن عباده

ه در آن آمده است: ک یاساس یت بیمسلمانان بوده است! ھمان روا درمیان ینکاف تفرقه
ردان یر در تینم و تا تک یعت نمیبا شما ب«ساعده گفت:  یبن ی فهیان سقیسعد، در جر

ر ینم و در مقابل شما شمشک یآغشته مام را به خونتان  زهیجنگم و سرن یبا شما م ،دارم
ا از جماعت ین گفته باشد یچن س ه سعدک نیتر از ا بزرگ یچه دروغ» زنم! یم

ه کد دانست یآمده، اما با یخ طبریت، در تارین روایمسلمانان جدا شده باشد؟! گرچه ا
ابومخنف) شخص  ییحیش (لوط بن یه راوکشه است؛ چرایر یت، باطل و بین روایا

 یرقابل اعتمادیپرداز و غ دروغ یراو«اش گفته:  درباره / یه ذھبکبوده  یگمراھ
ه کگونه است  اسنادش، آن«ن گفته است: یت چنین روایا ی درباره / یذھب ٢»است

ره و یت ضعف قرار دارد، با سیت در نھاین روایه اسناد اک گذشته از آن ٣»دینیب یم
گر  انیه بک یحیات صحین روایو ھمچن یل ویو فضا س سعد بن عباده ی نهیشیپ
 .٤ابدی ینم یو تطابق یچ سازگاریباشد، ھ یم س رکعت او با ابوبیب

، تا س ه سعدکته پرداخته کن نیف است، به طرح ایشدت ضع ه بهک یگریت دیروا
، س ه عمرک یت آمده است: زمانین روایزنده مانده است. در ا س دوران خالفت عمر

                                                           
 ح دانسته است.یت را صحین روایعبدالبر، ا )؛ ابن۳/۱۲۸۹عاب (یاإلست -١
، یخ الطبریتارفي  مخنف یات أبید به: مروینک؛ نگاه )۳/۲۹۹۲في نقد الرجال ( زان اإلعتدالیم -٢

 ۴۶و۴۵، صییحی ییحی ترکد ی نوشته
 )۱/۲۷۷ر أعالم النبالء (یس -٣
 .۱۰۳و۱۰۲، صیالراشدالعصر في  األنصار -٤
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دو، رد و بدل شد. در  ان آنیم یید و بگومگویرا د س سعدزمام امور را به دست گرفت، 
در  س دانم. عمر یند میتو را ناخوشا یجوار گفت: من، ھم س ن بگومگو، سعدیا یاثنا

نجا، نقل یند باشد، از ایش ناخوشایما، برا یجوار ه ھمک یسکگفت:  س پاسخ سعد
رد و در کان کنقل مبه شام،  س ه سعدکنگذشت  یادیرو مدت ز نیند. از اک یان مکم

 .١حوران درگذشت
ر کدر دوران خالفت ابوب س ه سعد بن عبادهکن است یانگر ایح، بیات صحیروا

ه در ک ییان گفتگوھایپس از پا س وفات نموده است. چنانچه سعد بن عباده س قیصد
 یمدعه کرد و از موضع نخستش کعت یب س رکافت، با ابوبیان یساعده جر یبن ی فهیسق

 )س سعد بن عباده ی(پسرعمو س یر بن سعد انصاریخالفت بود، عقب نشست. بش
وجود  یحیت صحیچ روایعت نمود. ھیب س قیر صدکه با ابوبکبود  یسکن ینخست
و  کوچکا اختالف یانگر بروز بحران یخ نگاران، بیاز تار یه مطابق پندار برخکندارد 

نفر از  یک یه حتکساعده باشد و نشان دھد  یبن ی فهیصحابه در سق درمیان یبزرگ
دھد،  یح نشان میات صحیه رواکگونه  ده است. آنیصحابه در امر خالفت طمع ورز

 یباف در دروغ یافت. گستاخیش از آن تداوم یه بک، ھمانند گذشته و بلیاخوت اسالم
ده یابوعبر، عمر و کابوب درمیانند: آنچه یگو یم یه برخکده یرس یبه حد ش بر صحابه

آنان بوده است  یقبل ی ، زد و بند و برنامهیساعده گذشت، با ھماھنگ یبن ی فهیدر سق
ر، عمر و کقطعًا ابوب ٢ش آورند!یدر چنگ خو ص اخد تا خالفت را پس از وفات رسول

 یزین چیان ندارد از آنان چنکه امکاند  شه بودهیقدر خداترس و تقواپ آن س دهیابوعب
 سر زده باشد.

ارائه دھند  یریچنان تصو س اند تا از سعد بن عباده دهیوشکخ نگاران یاز تار یبرخ
رده ک یبا مھاجران رقابت م ،دن به مسند خالفت، با حرص و آِز تمامیرس یا برایه گوک

ان یدرم ینکاف تفرقه یبرا یچ نقشه و راھیبه ھدفش از ھ یابی و به قصد دست
م و یبازگرد س سعد بن عباده ی نه و گذشتهیشیمسلمانان فروگذار نبوده است! اگر به پ

 ص به ھمراه رسول خدا ییھا م، او را در چنان صحنهیآن را مورد مطالعه قرار دھ

                                                           
 .۴۶و۴۵، صیخ الطبریتارفي  مخنف یات أبینگا: مرو -١
 .۵۰ر، صکب یإستخالف أب -٢
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خداست  ی دهیم: او، از آن دسته بندگان برگزینک یطور قطع اعتراف م ه بهکم ینیب یم
ه در کبود  یشاھنگ و بزرگ جماعتیپ س ا نبودند. سعدیدن یه با علم و عملشان در پک
ه کم یکیش، او را در نزدیفار قرکعت نمودند؛ یب ص خدا مان دوم عقبه با رسولیپ

ه بردند؛ اما کر و دربند به میردند، دستانش را به گردنش بستند و او را اسکر یدستگ
در  س د. سعد بن عبادهیرا از بند اسارت رھان س ، سعدیر بن مطعم بن عدیجب

شگاه خداوند متعال مشرف یان در پیو به مقام و منزلت بدر ١افتیبدر حضور  ی غزوه
 یاش به سخاوت و بخشندگ درباره ص خدا ه رسولکبود  یا خانه ی ، زادهید. ویگرد
نزد  ،از افراد قابل اعتماد ب داده است.. سعد بن عباده و سعد بن معاذ یگواھ

و سعد بن  در جنگ خندق، با سعد بن عباده ص خدا بودند؛ رسول ص خدا رسول
نه بن یینه را به عیمد یسوم) محصول خرما یکا ثلث (یه آکرد کمشورت  ب معاذ

جنگ با مسلمانان گرد آمده بودند، سر باز  یه براک یبا احزاب یحصن بدھد تا از ھمراھ
 ص خدا رسول ین نظرخواھینش سعد بن عباده و سعد بن معاذ در قبال اکزند؟ وا

در  س . نقش سعد بن عباده٢بود یبزرگ یفشان جانق و یعم یمانیبرگرفته از ا
 ی نهیشیداست. پیامًال مشھود و ھوک ص خدا مختلف دوران رسول یھا صحنه

است  یبه حد ص خدا صادقانه با رسول یدر خدمت به اسالم و ھمراھ یدرخشان و
 ی فهیدر سق یبر موضع نادرست و یمبن یحیت صحیه گذشته از عدم وجود رواک
 یا ن گذشتهیبا چن س چون سعد بن عباده یسکه کان ندارد کاصًال امساعده،  یبن

 ینکاف ق تفرقهیند تا از طرکا یرا اح یت جاھلیفه، عصبیسق ییبخواھد در گردھما
ن ین، به ایات دروغیروا یابد. متأسفانه برخیمسلمانان، به ُپست خالفت دست  درمیان

                                                           
 .)۲/۵۹۴معرفة األصحاب (في  عابیاإلست -١
ه کفزاره بود  ی لهیاز قب یجمع ی ردهکنه بن حصن، سرییع – ۴۸ ص الخلفاء الراشدون،الخالفة و -٢

فر، ھماھنگ شده بود. کگر احزاب یجنگ با مسلمانان در جنگ خندق با د یبا ھزار شتر برا
نه یمد یرد تا با دادن ثلث خرماکمشورت  ب با سعد بن معاذ و سعد بن عباده صخدا رسول

 یند. ھر دو سعد در پاسخ نظرخواھکبا احزاب، منصرف  ینه بن حصن، او را از ھمراھییبه ع
باشد، ما  یخودتان م ید و اگر رأینکش یه اجراکخدا است ن، فرمان یگفتند: اگر ا صخدا رسول

محمود  ی سعد، ترجمه د به: طبقات ابنینکم. نگاه یشان ندھیبه ا یزیه چکم ینک یشنھاد میپ
 .)[مترجم]۱۳۶۹، نشر نو(۹۰/ص۲، جیدامغان یمھدو
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د، با جماعت یه خالفت رسب س رکه ابوبکپس از آن س ه سعدکعه دامن زده یشا
 ١د و جدا شد!یاز جماعت مسلمانان ُبر یلکگزارد و ب یخواند، حج نم یمسلمانان نماز نم

ات یه از رواکباشد؛ چرا ینم یرفتنیه پذکاست  ینیدروغ یھا تینھا، رواید ایبدون ترد
عت نموده است؛ یب س قیر صدکبا ابوب س ه سعد بن عبادهکشود  یح ثابت میصح
 ص خدا رسول ی ل انصار را برشمرد و فرمودهیساعده، فضا یبن ی فهیدر سق س رکابوب
را،  یگریرند و انصار، راه دیش بگیرا در پ یمردم، راھ ی ه (اگر ھمهکرد ک یادآوریرا 

ل یان فضایپس از ب س رکاند). ابوب ش گرفتهیه انصار در پکم یمایپ یرا م یمن، آن راھ
اد سعد بن یرا به  ص خدا رسول ی مستدل، فرمودهح و یصر یدر گفتار س انصار
 یو نشسته بود یدان یسعد! تو خود م یا«رد و گفت: کانداخت و به او رو  س عباده

ن یداران امر خالفت ھستند؛ بھتر ان و زمامیش، والیقر«فرمود:  ص خدا ه رسولک
اران کتبھ رویز پین مردم نیارترکن و تبھیند و بدترک یت مینشان تبعیمردم از بھتر

؛ ییگو یراست م«گفت:  س رکابوب یھا د گفتهییضمن تأ س سعد .»باشد یم یشیقر
عت یب س رکبا ابوب س لذا تمام مردم و از جمله سعد». رید و ما، وزیر ھستیشما ام

اجماع  س رکعت با ابوبیدر مورد ب س ه تمام انصارکامًال ثابت و معلوم است ک. ٢ردندک
ن یدروغ یاتیه ھمواره به رواکن معنا ندارد یبنابرا .ردندکعت یب یبا و ینمودند و ھمگ

) س ه بزرگ انصار (سعد بن عبادهکت ندارد ی، اصًال واقعیزین چیه چنکم؛ چرایزیدرآو
 یبه معنا ین دروغیرش چنیند. قطعًا پذکفیمسلمانان تفرقه ب درمیانخواسته باشد 

 مھاجران دارد. یاریجھاد و نصرت و ی  نهیزمدر  س ه سعدکاست  یا نهیشیار پکان
نم؛ حتمًا ک یم یتیفرزندم! تو را وص یا«ت فرزندش فرموده است: یدر وص س سعد
گر ی، دییعش نمایو ضا ینکت نیه اگر آن را رعاکن. چراکت من، عمل یبه وص

ه چون وضو کنم ک یت میرد. تو را وصک یع خواھی، ضایق اولیطر مرا به یھا سفارش
 یگونه نماز بخوان ، آنیستیا یه به نماز مک یو ھنگام یریبگ یاملک ی، وضویریگ یم
ه) از کنم ک یت مین نماز توست. (تو را وصین، آخریو ا ینکا وداع یبا دن یخواھ یه مک

است.  یازین یو ب ین، توانگری) و ھمی(و به آنچه دارند، چشم ندوز ید باشیمردم ناام
است. تو را از ھر  ین، فقر واقعیه اکدارم؛ چرا یاز به مردم، برحذر میتو را از عرض ن

                                                           
 .۴۹الخلفاء الراشدون، صالخالفة و -١
 .۱۰۲ص ،یالعصر الراشدفي  األنصار -٢
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 .١»نمک یم یشود، نھ یم یه از آن عذرخواھک یزیچ

 :س یدر دوران عل -۴
ومت مصر را غصب کفه، حیحذ ید، محمد بن ابیبه شھادت رس س ه عثمانک یزمان

فه یار محمد بن ابوحذکبه  یارک، س ی، علس رده بود. پس از شھادت عثمانک
ه کنیم راند تا اکبر مصر ح کیزمان اند فه، مدتیرو محمد بن ابوحذ نینگرفت؛ از ا

فه، ظفر یر، بر محمد بن ابوحذکن لشیمصر اعزام نمود. ا یبه سو یرکلش س هیمعاو
. البته ٢دید و به قتل رسیگرد یر شد و سپس زندانیفه، دستگیافت و محمد بن ابوحذی

رد؛ کن نییدار مصر تع عنوان زمام فه را بهی، محمد بن ابوحذس یه علکشود  یگفته م
، س یشته شد، علکفه، یش رھا نمود و چون محمد بن ابوحذیه او را به حال خوکبل
به «و به او فرمود:  ٣دار، بر مصر گماشت را به عنوان زمام س یس بن سعد انصاریق

را با ن و افراد قابل اعتماد کت کردم. حرکت آنجا را به تو واگذار یه من، والکمصر برو 
ه به کتا آن ینک، با خود ھمراه یه دوست دارکرا  یسانک یتوان یش ھمراه نما؛ میخو

ترساند و  یار، دشمنت را مکن یه اکز با خود داشته باش یسرباز ن ی. تعدادیمصر برس
ان، یک، به نیدیه به مصر رسک یان شاء الله زمان گردد. یدوستانت م یگرم دل ی هیما
 یر و با ھمگان اعم از عام و خاص، برخورد نرمیگران، سخت بگ آشوبن و بر ک یکین

 .٤»ندک یگران را ممنون می، دیه مالطفت و نرمکداشته باش؛ چرا
 یان شده است؛ چنانچه زمانیاز موارد، نما یاریدر بس س سیق یاریفراست و ھش

ن یگشدت خشم به س در مصر، از شھادت عثمان یا د، عدهی، رھسپار مصر گردیه وک
 س سید مظلوم، نقش داشتند. قیدن آن شھیگر، در به شھادت رسید یا بودند و عده

دند: یان برخورد نمود؛ آنان، از او پرسیاز مصر یه وارد مصر شود، با گروھکقبل از آن
ر یه او، امکان، متوجه نشوند یه مصرکپاسخ داد  یا گونه دوپھلو و به س سی؟ قیستکی

 .٥مصر شده وارد کنیمصر است تا ا

                                                           
 ).۲۲/۱۸۱ر (کعسا خ ابنینگا: تار -١
 ).۲/۹البلدان ( یة علی؛ الوال۴۲،۴۳صی، ندکوالة مصر، از  -٢
 )۱/۹۴؛ النجوم الزاھرة (۴۴والة مصر، ص -٣
 ).۲/۳۵۴خ (یالتارفي  املکال -٤
 ).۲/۱۰البلدان ( یة علینگا: الوال -٥
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توانست خود را به مصر برساند و چون وارد مصر شد، اعالم  س سیب قین ترتیبد
ر یه امکنمود  یقبل از ورود به مصر، اعالم م س سیر مصر است. اگر قیه امکنمود 

ان داشت، او را از ورود به مصر باز دارند. چنانچه سربازان شام، مانع از کمصر است، ام
 .١دندیگردر شام به آنجا یورود ام

راد یمنبر رفت و به ا ید، باالیز مصر) رسکه به فسطاط (مرک، پس از آنس سیق
 یرا خواند و از آنان، برا س طالب یبن اب یعل ی ان، نامهیمصر یپرداخت و برا یسخنران

 یبرا یا ان، دو دسته شدند؛ عدهیعت نمود. در آن ھنگام، مصریدرخواست ب س یعل
س ینمودند. ق یخوددار یعت با ویگر، از بید یا ردند و عدهکعت یب س سی، با قس یعل

 س یعت با علینمود؛ چنانچه آنان را به ب یا مانهکیبا ھر دو گروه، برخورد ح س بن سعد
ه حق کرد؛ بلکن بسنده نی، به ھمی. و٢رد و آنھا را به حال خودشان واگذاشتکمجبور ن

رد و آنھا را ک یکیآمدند، به آنان ن یشان، نزد ویاز ا یو حقوقشان را داد و چون گروھ
به  یانیشا کمکد و یشان گردیا درمیان یرین، مانع از بروز درگیداشت. و ھم یگرام

توانست اوضاع مصر را  س سیب قین ترتیردن اوضاع مصر نمود. بدکدر آرام  س سیق
د و یبخشات، نظم ین نمود و به امور مربوط به خراج و مالییتع یرانی، امیسامان دھد. و

افت یسان، اوضاع مصر سامان  نیار گماشت. بدک، به یتیامن یروھایرا به عنوان ن یا عده
در  س سیرو ق نینگه دارد. از ا یرا راض یمصر ھای موفق شد تمام گروه س سیو ق
، یه وکرفت. چرا یشمار م به س هیمعاو یبرا یاساس یلک، مشیو نظام یاسیس ی نهیزم

شد.  ی، شناخته مکیریت مصر داشت، به فراست و زیبھبود وضع ه درک یقیگذشته از توف
اتبه نمود و کم یدر مصر بود، با و س سیق یات نظامکه نگران تحرک س هیرو معاو نیاز ا

نمود تا او را به  یوافر یو سعبرآمد  س سید قیه به او نوشت، در صدد تھدک ییھا در نامه
انه بود. کری، ھوشمندانه و زس سیق یھا ش، قانع سازد؛ اما پاسخیوستن به خویپ

رو  نیببرد. از ا یپ یو اھداف و س سیتوانست به موضع ق ینم س هیه معاوک یا گونه به
 .٣دو رد و بدل شد ان آنیم یادیز یھا نامه

                                                           
 ).۴/۳۹خ دمشق (یب تاری: تھذکر. -١
 .۴۴والة مصر، ص -٢
 ).۲/۱۱البلدان ( یة علی)؛ الوال۲/۳۵۵(امل کال -٣
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گر، نقل یدیکبه  ب سیه و قیمعاو یھا در مورد نامه یاساس یو ب یات ساختگیروا
ن یبه نام ابومخنف است. در متن ا ییو دروغگو ذابک یراو ی ه ساخته و پرداختهکشده 

 م:یپرداز یچند نمونه از آنھا م یه به بررسکآمده  یزیانگ ب و شگفتیات عجکات، نیروا

 داده بود: سس بن سعدیه به قک یمکان در حیبه مصر سیسخن عل یبررس
د ریکه روکزمام امور را به دست گرفت  یسکر و عمر)، کدو (ابوب گاه پس از آن آن«
ش یھا یردن بدکه آنان را به بازگو کدند یبر او د یاتکرو امت، ن نینداشت. از ا یخوب

و بر او  ر دادندییت گذشته را تغیاو خشم گرفتند و وضع سان بر نیواداشت و بد
از مردان امتند و امت،  ،س ه قاتالن عثمانکن معناست ین گفتار، بدیا».[!] شوریدند

 ر دادند.یی، تغیرا با قتل و س عثمانت نابسامان[!] دوران یوضع
نگفته است.  ین سخنیچ عنوان چنی، به ھس یه علکست یده نیس پوشک چیبر ھ

را  س ه عثمانکدانست  یم یگانیرا اوباش و فروما س ه آن بزرگوار، قاتالن عثمانکچرا
 ت است.ین واقعیانگر ایب س یمرتض یبناحق، به قتل رساندند. چنانچه سخنان عل

 س از عثمان یبانیدفاع و پشت یرا برا ب نین حسن و حسیھمچن، یو
 .١فرستاد

اد ی یرا به بد س ه عثمانکدم ینشن س یگاه از عل چیھ«د: یگو یه میمحمد بن حنف
ا! من، از یبارخدا«گفت:  یم س یه علکاند  ت نمودهیر، رواکعسا م و ابنک. حا٢»ندک

د شد، عقل از سرم یشھ س ه عثمانکنم؛ آن روز ک یم یزاریقاتالن عثمان، اعالم ب
عت نزدم آمدند، اما من گفتم: به خدا سوگند، من، یب یخود شدم. برا ید و از خود بیپر

 ص خدا ه رسولکشتند کرا  یه شخصکم یعت نمایب ینم با قومک یاز خدا شرم م
شرم  یسکا از یآ«: یعنی »مالئ�ةـأال أستحي من �ستحي منه ال«اش فرمود:  درباره

 یسکه از کنم ک یمن، شرم م«افزود:  س یعل »؟ندینما یه فرشتگان، از او، شرم مکنم کن
باشد و دفن نشده است.  ین میھنوز بر زم س عثمان ی ه جنازهکرم، حال آنیعت بگیب

را دفن نمودند، دوباره نزدم آمدند تا با  س ه مردم بازگشتند و چون عثمانکآنجا بود 
ه کشد  ین امر، پافشاریقدر بر ا عت نگرفتم و آنیباز ھم بند. اما من، یعت نمایمن ب

                                                           
 ۲۱۱مخنف، ص یات أبینگا: مرو -١
 .۳۹۵ص، س ر، شرح حال عثمانکعسا خ ابنیتار -٢
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پاره  ا قلبم، پارهیر مؤمنان خواندند، گویه مرا امک یزمان یعت گرفتم. ولیسرانجام ب
 .٢ت شده استیباره روا نیدر ا س یاز عل یاری. اقوال و سخنان بس١»شد

با  ص خدا مردم! ما، پس از رسول یا«که:  س س بن سعدیسخن قاین  یبررس
 ».میردکعت ی)، بیعل یعنیم (یشناخت یه مک ین شخصیبھتر
ر و کابوب یده، برتریرا آنچه به ثبوت رسیاست. ز یاساس و نادرست ین، سخن بیا
 س یمرتض یباشد. چنانچه از شخِص عل یم س یر صحابه و از جمله علیبر سا ب عمر
از صحابه و  یک چیھ ح نموده است. در آن زمان،یته تصرکن نی، بدیه وکت شده یروا
د نداشت. یو ترد ک، شش ر صحابهیبر سا ب ر و عمرکابوب یر مسلمانان، در برتریسا
اساس  یر صحابه، نادرست و بیو سا س س بن سعدین سخن به قیرو نسبت دادن ا نیاز ا

 .٣ه آن را رواج دادندکاست  یروافض ی عه، ساخته و پرداختهین شایباشد. و ا یم
 ر وکلت ابوبیفض ی نهیعه، در زمین شیمتقدم ی ھمه«د: یگو یم /ه یمیت ابن

 .٤»ر صحابه، اتفاق نظر داشتندیبر سا بعمر
 ش ر صحابهیبر سا ب ر و عمرکابوب یلت و برتری، در مورد فضیل فراوانیدال

 .٥است ت شدهینه رواین زمیدر ا یادیث زیدااحو  وجود دارد
ن بود یرمؤمنان، ایاز ام س هیمعاو ی ه خواستهکن است یقت امر، ایحقبه ھر حال 

را به دست داشتن در شھادت  س یگاه عل چیلش دھد و ھیرا تحو س ه قاتالن عثمانک
 رد.کمتھم ن س عثمان

 : سس بن سعدیبه ق سهیمعاو ی نامه یبررس
دست داشته  س در شھادت عثمان س یه علکته اشاره شده کن نین نامه، بدیدر ا

و  س هین مطلب به معاویافق بوده است. قطعًا نسبت دادن ا، مویا حداقل با قتل ویو 
اساس  ی، متھم نموده، بس را به دست داشتن در شھادت عثمان س ی، علیه وکنیا

                                                           
 ح است.ین، صحیخی)؛ بر اساس شروط ش۲/۳۵۵( کالمستدر -١
 .۴۰۹-۴۰۷ صین مؤلف، ھم ی عثمان بن عفان، نوشته -٢
 .۲۱۱مخنف، ص یات أبیمرو -٣
 ).۱/۱۱۱منھاج السنة ( -٤
 .۲۱۲، صیخ الطبریتارفي  مخنف یات أبیمرو -٥
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ه بر کست ین یزین، چید. و ای، واضح گردس ی، برائت علپیشتراست. چنانچه در 
، به س بن سعدس یاش به ق ه در نامهکنیده مانده باشد، چه برسد به ایپوش س هیمعاو

شمار  ن بهیاز بزرگان تابع یکیه ک /ن یریبپردازد. محمد بن س ین اتھامیان چنیب
به شھادت  س عثمان«د: یگو یسته، میه در آن دوران زکاست  یسانکرود و از  یم

را به دست داشتن در قتلش، متھم نموده  س یه علکس را سراغ ندارم ک چید و ھیرس
اش تحت  د، خانهیبه شھادت رس س ه عثمانک یروز«د: یگو ین می، ھمچنی. و١»باشد

 س یداد. حسن بن عل یم یه نگھبانکبود  یسانکجزو  س مراقبت بود. عبدالله بن عمر
، آنان س داد. البته عثمان یم یکشکرده بود، کل یرش را حمایه شمشک یز در حالین

ثقه و مورد  انش،یه راوک یبه با سندیش ی. ابن اب٢نندکه جنگ نکرا سوگند داد 
خداوند، قاتالن «فرموده است:  س یه علکت نموده یه روایاعتمادند، از محمد بن حنف

. نصوص ٣»دی، لعنت نماکیا و خشیھا و در در وهکھموار، در  یھا نیرا در زم س عثمان
ه کاند  تهکن نیانگر ایو ھمه، ب ٤ادندیز یلینه، خین زمیت شده در ایح روایو متون صح

 .٥سخت و ناگوار تمام شده است یلیخ س یمرتض ی، بر علس شھادت عثمان

 :س در قتل عثمان  به انصار س هیاتھام معاو ی نهیمخنف در زم یت ابیروا یبررس
رده است؛ کوارد ن س از انصار یک چیبه ھ ین اتھامیچن س هیطور قطع، معاو به

 س از عثمان یبانیه به دفاع و پشتک یسانکشتر یه بکدانست  یم یخوب ، بهیه وکچرا
 ،س عثمان یه وقتکت نموده یح، روایبا سند صح /سعد  برخاستند، از انصار بودند. ابن

انصار، پشت  کنیآمد و گفت: ا ینزد و س د بن ثابتیاش در محاصره بود، ز در خانه
 س عثمان». م بودیگر، انصار الله خواھی، بار دیند: اگر بخواھیگو یاند و م ستادهیدرب ا

 .٦»دھد یرو یارزارکه جنگ و کچ عنوان دوست ندارم یبه ھ« فرمود:

                                                           
 .۲۱۲مخنف، ص یات أبی؛ مرو۳۹۵ر، صکعسا خ ابنیتار -١
 ۳۹۵ر، صکعسا خ ابنیتار -٢
 ).۱۵/۲۶۸المصنف ( -٣
 .۳۹۵ر، صکعسا خ ابنیتار -٤
 .۲۱۳، صیخ الطبریتارفي  مخنف یات أبیمرو -٥
 ح است.یت، صحین روای)؛ سند ا۳/۷۰سعد ( طبقات ابن -٦
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 س س بن سعدیرا به ق یساختگ یا ، نامهسهیه معاوکنیبر ا یابومخنف مبن یادعا یبررس
 نسبت داد:

 س هیمعاو ی، انجام آن را از سویچ عقلیه ھکاست  ییھا گر از دروغید یکین، یا
ه کدانستند  یم ییھا یژگین صفات و ویتر ھا، دروغ را از زشت ه عربکرد؛ چرایپذ ینم

ن را مطرح یدروغ ین ادعایه اک یسانکنند. البته خوِد ک یم یمردان از آن، دور بزرگ
 یلیآنان، خ یبرا ین مواردیستند، لذا طرح چنین یچ اصلیبند ھیه پاکاند، از آنجا  ردهک

ه کدانستند  یچنان بد م ھا، دروغ را آن رمعقول باشد. عربیآسان است؛ ھرچند غ
را مورد (ھراکلیوس) با ھرقل  س انیمالقات ابوسف ینه، ماجراین زمیخوبست در ا

اگر «د: یگو یم انیم. ابوسفیببر یھا پ عرب  یژگین ویش به ایش از پیم تا بیقرار دھ ینیبازب
 ص ه آن حضرت یند، حتمًا علیمتھم نما یه مرا به دروغگویکدم یترس یماز ھمراھانم ن

 .١»گفتم یمدروغ 
طور قطع،  ھا دارد و به نزد عرب یگاه بدیه دروغ، چه جاکد یسان مشخص گرد نیبد

ننگ و  ی هینسبت به دروغ دارند و آن را ما یدتریمسلمانان، به مراتب، موضع شد
ه کدانست؛ چرا یجنگ ی لهیرا خدعه و ح یارکن یتوان چن یدانند. البته نم یم ییرسوا

، نزد یجنگ ی لهیست و تفاوت دروغ با حیدروغ ن یمعنا، به یجنگ ی لهیخدعه و ح
، توانمندتر از آن یجنگ ی لهینه حیدر زم س هیباشد و معاو یًال مشخص مماکھا  عرب
 .٢اوردیب یه به دروغ روکبود 

 در خوِر تأمل است. ش یه و علیس و معاویان قیفراوان، م ینگار  ت نامهیروا
و صحت  ید به فراوانیه باکدھد  ینه نشان مین زمیدقت نظر و تأمل، در ا کیاند

را ید داشت. زیو ترد کرد و بدل شده، ش س یه و علیس و معاویان قیه مک ییھا نامه
ھا  ن نامهیه از اک یسک یادعا یشود خواننده، نسبت به درست یھا، سبب م نامه یفراوان

 د.ید نمایو ترد کرده، شکاظھار اطالع نموده و آنھا را نقل 
 یر مؤمنان علیام یاز سو س س بن سعدیه قکنید: بر ایگو یم ییحیال ییحیتر کد
ن یاما با ا ٣ن شده، اتفاق نظر وجود دارد،ییمصر، تع یبه عنوان وال س طالب یبن اب

                                                           
 .۷ی ، شمارهیبخار -١
 .۲۱۴، صیخ الطبریتارفي  مخنف یات أبیمرو -٢
 ).۳/۱۰۲ر أعالم (ی؛ س۲۷۴؛ فتوح مصر، ص۲۰۱فة، صیخ خلیتار -٣
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 یاز ادعاھا یرکچ ذیھ ١اند، پرداخته س سیه به شرح حال قک یسانکحال، تمام 
نگاران معتبر و قابل  خیتار یحت اند؛ اوردهیان نیتش، به میمفصل ابومخنف در روا

خلدون  ر، ابنیثک ر، ابنیاث ھمچون: ابن یه مورخانکاست  ین، در حالی. ا٢یاعتماد مصر
ات یو در روا ٣اند مختصر نقل نموده یصورت ت ابومخنف را بهی، روایبرد یو ابن تغر

م یرکعبدال ز ازین یندکرده، وجود ندارد. الکه ابومخنف ادعا کاز آنچه  یچ اثریآنھا، ھ
از  ید، به برخیناگوار گرد س هیبر معاو س سیه: چون مقام قکحارث نقل نموده 

س، پاداش ین مضمون نوشت: خداوند، به قیبد یا نامه ،نه بودندیه در مدکه یام یبن
ه اگر کترسم  ین میرا من، از اید. زیده بداریع را پوشون موضیند؛ البته اکت یعنا یکن

ھر  ند. بهکزل عابد، او را یگذرد، اطالع  یو ھواداران ما م یان وی)، از آنچه مس (یعل
ه با کنه یافت. آن دسته از سران عراق و اھل مدین موضوع اطالع یاز ا س یحال عل

بر  یفرمود: وا س یرنگ نموده است. علیس، عوض شده و نیبودند، گفتند: ق یعل
 یقدر و به ینکنار کد بریاو را باه کردند کد کیرده است. اما آنان، تأکن نیشما! او چن

من، «ه: کن مضمون نوشت یبد یا ، نامهس سیبه ق س یه سرانجام علکنمودند  یپافشار
 .٤»این خود نما و نزد ما بیگزیرا جا یسکش ھستم؛ ینار خوکازمند حضور تو در ین

ن یا يف تاريخ الطربي) خمنف (مرويات أيبتاب ارزشمند کدر  ییحیال ییحیتر کد
 ده و گفته است:یت را برگزیروا

ن یه به اخبار مربوط به سرزمکان ثقه و قابل اعتماد یاز مصر یکیت را ین روایا ◙
گاهیخو  باشد، نقل نموده است. یتر م ش آ

 ، آن را نقل نموده است.یمصر ینگار تارخ ◙
 ت، وجود ندارد.ین روایدر ا یبیب و غریات عجکت ◙
و  یرت مردمان آن روزگار، سازگاریه با سکاست  یا گونه ت، بهین روایمتن ا ◙

 دارد. یخوان ھم

                                                           
 ).۳/۱۲ر أعالم (ی)؛ س۱/۷۷خ بغداد (ی)؛ تار۶/۵۲سعد ( طبقات ابن -١
 ).۷/۲۵۱ة (یالنھایة و)؛ البدا۱/۹۷النجوم الزاھرة ( -٢
 .۲۱۰، صیخ الطبریتارفي  مخنف یات أبیمرو -٣
 .۴۵والة مصر، ص -٤
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باشد و نشان  یم س سیردن قکنار کدر بر س ید علیانگر تردیب ت،ین روایا ◙
را به  س سیار واداشته است. چنانچه قکن یمردم، او را به ا یه پافشارکدھد  یم

فرماندھان، ه تمام کاست  یارکن، ھمان یش، فرا خواند. و اینار خوکدر  یارکھم
 .١دھند یده و توانمند انجام میاردک یروھاین ی درباره

را به ھم  ب سیو ق یان علیدند تا میوشکھا،  یلیه خکد دانست ین بایعالوه بر ا
، س یاز مشاوران عل یرا فراھم آورند. چنانچه برخ س سیق ینارکط بریبزنند و شرا
مطرح شده بود،  س سیق ی دربارهه کرا  یعاتیدند و شایگرد س سیق ینارکخواھان بر

را بر آن داشت  س ین امر، علیردند. ھمک ی، اصرار و پافشارید نمودند و بر عزل وییتأ
 سد:یبنو س سیل، به قیبه شرح ذ یا ه نامهک

ن خود نما و نزد ما یگزیرا جا یسکش ھستم؛ ینار خوکازمند حضور تو در یمن، ن«
 .٢»ایب

، س یشتر اقوال، علیاست مصر بود. بنا بر بیاز ر س سیق ینارکمثابه بر ن نامه، بهیا
 یت اشتر به سوکش از حریپ س ی. عل٣در مصر نمود س سین قیگزیرا جا یاشتر نخع

خدا، تو را «ش، بازگو نمود و به او گفت: یت مصر را برایرد و وضعکدار یمصر، با او د
و نظر تو، بسنده نمودم.  یردم، به رأکن یین و اگر من، تو را راھنماکت کامرزد؛ حریب

و شدت را  ین. و نرمک یاریرد، از خداوند، طلب یگ یت قرار میه فرا روک یالتکدر مش
ه تنھا ک ینما و زمان ی، سودمند است، مالطفت و نرمیه نرمکز و آنجا یبا ھم درآم

 .٤»باشد، شدت به خرج بده ید می، مفیریگ شدت و سخت
سرخ  یایدر یھا رانهکد و چون به یرھسپار مصر گرد ارانش،یاز  یاشتر، به ھمراه تعداد

گکشود  یش از ورود به مصر درگذشت. گفته مید، پیرس ، مسموم شد. ینیه با عسل زھرآ
متھم  س هیمعاو یک، به تحریردن وکان (اھل خراج)، به مسموم یاز زنھار یبرخ

، ثابت یحیق صحیچ طریدر قتل اشتر، از ھ س هی. البته دست داشتن معاو٥اند شده

                                                           
 .۲۱۰، صیخ الطبریتارفي  مخنف یات أبیمرو -١
 .۴۵والة مصر، ص -٢
 ).۲/۱۲البلدان ( یة علی؛ الوال۲۲۹فتوح البلدان، ص -٣
 ).۱/۱۰۳النجوم الزاھرة ( -٤
 ).۴/۳۴ر أعالم النبالء (ی)؛ س۱/۱۰۴النجوم الزاھرة ( -٥
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 ییحیال ییحیتر کاند و د د دانستهین امر را بعیا ٢خلدون، و ابن ١ریثک گردد و ابن ینم
ش یه ھرچند اشتر پکنین پندارم. خالصه ایبنده ھم، بر ھم ٣دگاه را دارد.ین دیز ھمین

از  یکیاز او به عنوان  یخیمنابع تار ید، درگذشت، ولیارش را در مصر آغاز نماکه کاز آن
، پس از اشتر، محمد بن س یاند. عل اد نمودهیدر مصر  س طالب یبن اب یان علارگزارک
در  ی، مدتس ر، در دوران خالفت عثمانکب ی. محمد بن اب٤ر را بر مصر گماشتکب یاب

ه ھنگام ورود محمد بن کن است یانگر ایشده، ب ات واردیرده بود. رواک یمصر زندگ
س بن سعد، ھمچنان در مصر بود و آنجا را یق یعنیاردار نخست آن کر به مصر، کب یاب
صورت  یی، گفتگوس س بن سعدیر و قکب یان محمد بن ابیرو م نیرده بود. از اکن کتر

ژه در یو نمود؛ به یارزشمند یح و اندرزھایر را نصاکب ی، محمد بن ابس سیگرفت و ق
ز آن ین بودند و نی، ناراحت و خشمگس ه از بابت شھادت عثمانک یسانکرابطه با 

 ین فرمود: ایبه محمد، چن س سیردند. قکعت نیب س یه با علکان یدسته از مصر
ن امر، مانع ینار نموده، اما اک، مرا بری؛ ھرچند وییآ یر مؤمنان میابالقاسم! تو، از نزد ام

ن یر مؤمنان نباشم. من، نسبت به شما، در ایرخواه تو و امیه من، خکشود  ین نمیاز ا
گاھمسأله، اطالع و   س یه با علکر یمگ یسانکار کبه  یارکرو  نیدارم. از ا یشتریب یآ

افتن در نزدت، یشان باش و چون از حضور یرایاند. اگر نزدت آمدند، پذ ردهکعت نیب
ن یگاھش قرار بده، و اگر ایس را در جاکردند، آنان را به حضور مخواه و ھر ک یخوددار

، ینکت کھا شر ع جنازهییدر تشو  یماران برویادت بیه به عکت فراھم بود یان براکام
 .٥»شود یم نمکاز تو،  یزیه چکن و بدان کار را بکن یحتمًا ا

 س طالب یبن اب یر مؤمنان علینه بازگشت و پس از آن، به امیبه مد س سیسپس ق
ر را بر زبان یات زین ھمراه شد. او در آن روز، ابی، در جنگ صفیوست و با ویوفه پکدر 

 راند: یم

 هـا نحف بـواء الذي كنـذا اللـه
 

 ددـريل لنا مـجبي وـبـع النـم 
 

                                                           
 .)۸/۳۰۳ة (یالنھایة والبدا -١
 ).۴/۱۱۲خلدون ( خ ابنیتار -٢
 .۲۲۴، صیخ الطبریتارفي  مخنف یات أبیمرو -٣
 ).۱/۱۰۶النجوم الزاھرة ( -٤
 ).۲۲/۱۸۱ر (کعسا خ ابنیتار -٥
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 ما رض من كانت األنصار عيبته
 

 دـكون له من غريهم أحـأن ال ي 
 

 همـفـالت أكـاربوا طـوم إذا حـق
 

 لدـح البـيفت ىتـة حـيـرفـمشـبال 
 

م و یآمد یرامونش گرد میپ ص امبریه ھمراه پکاست  ین، درفشیا: «یعنی
ه کنیباشند، از ا یه انصار، رازدار وک یسکما بود.  ی دھنده ی اریاور و ی ÷لیجبرئ

ارزار، دست که ھنگام جنگ و ک یند. قومیب ینم یانیچ زیگران با او ھمراه نشوند، ھید
 ».رزمند یم یروزیبرند و تا فتح و پ یر میبه شمش

شان بود و چون حسن یا نارکدر  س طالب یبن اب یان خالفت علیتا پا س سیق
 س ر حسنکشاھنگان لشیجزو پ یماند و حت ینار وکد، در یبه خالفت رس س یمجتب

رد و کعت یب س هیبا معاو س سی، صلح نمود، قس هیبا معاو س بود و چون حسن
 .١آورد ینه بازگشت و به عبادت، رویسپس به مد

م، بازپس ییه بذل و بخشش نماکما، آنچه را : «گوید س س بن سعدیق -٥
 .٢»میریگ ینم

ھزار  ی، سس س بن سعد بن عبادهی، از قید: شخصیگو یم یسیع یبن اب یموس
 س سیاش، نزد ق یبازپرداخت بدھ یه آن شخص، براک یدرھم، قرض گرفت. زمان

 یسکه به کرا  یزیما، چ«رد و فرمود: ک یرفتن آن پول، خودداریاز پذ س سیآمد، ق
 .٣»میریگ یم، بازپس نمیبدھ

 ٤»!یو چه خوب گفت یازت را گفتین: « س س بن سعدیق -٦

شناخت،  یرزن را میه آن پک س سیآمد. ق س س بن سعد بن عبادهی، نزد قیرزنیپ
ام،  ه در خانهکم یستا یرا م یمن، در حضور تو خدا«؟ پاسخ داد: ید: چطوریپرس
و چه خوب  یازت را گفتین«فرمود:  س سیق». ه راه برودکشود  یافت نمیھم  یموش
آرد و  یادیگاه دستور داد مقدار ز . آن٥»نمک ینده از موش مکت آیات را برا ! خانهیگفت

                                                           
 ).۳/۱۲۹۰عاب (یاإلست -١
 ).۳/۱۲۹۱ھمان ( -٢
 ).۳/۱۲۹۱ھمان ( -٣
 ).۵۲/۲۸۶خ دمشق (یتار -٤
 ).۵۲/۲۸۶(خ دمشق یتار -٥
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را  ییرزن، مواد غذاینند. آن پک یدگیش رسیازھایرزن بدھند و به تمام نیروغن به آن پ
ح ین ماجرا را نقل نموده و آن را مشھور و صحی، ا/عبدالبر  . ابن١گرفت و رفت

 .٢دانسته است

 ھمچون عمل او داشته باشد: یرد، عملکآرزو  س سیه قک یت شخصیـ وضع٧
داشته  یت شخصیھمچون وضع یتیردم وضعکد: آرزو یگو یم س س بن سعدیق

نجا بار یم: خوبست ایم و گفتیدید یا مهین راه، خیدم. در بیر شام، دیه در مسکباشم 
 ی، آمد و تعدادیه مردکد یینپا یریمه بود. دی، در خیم. زنینکم و استراحت یندازیب

ه ک یستند؟ پاسخ داد: مردمانکینھا ید: ای، از ھمسرش پرسیشتر با خود داشت. و
ش را زد و سپس یپا یاز شترانش را آورد و پ یکیدرنگ  یاند. آن مرد، ب مھمانت شده

 د.ینکد و نحر یرین را بگیگفت: ا
م. روز بعد، آن مرد، یخورد یا سان گوشت تازه نیم و بدیردکد: آن شتر را نحر یگو
م. یردکار را کن یز ھمید. ما نینکرد و گفت: نحرش ک یآورد و آن را پ یگریشتر د

تازه،  یم. گفت: ما، از مھمانان خود، فقط با غذایه ھنوز گوشت دارکم یالبته به او گفت
 م.ینک یم ییرایپذ

 یش باقیبرا، یچ شتریم، ھین مرد بمانید: به ھمراھانم گفتم: اگر نزد ایگو
، یز گفتم: ھر چه داریارم نکم. به خدمتیفتید تا ھرچه زودتر راه بییایماند. پس ب ینم

اور. یز لباسم را بیم. گفتم: آن چھارصد درھم و نیاور. گفت: فقط چھارصد درھم داریب
د. یار شوک ش از آمدن آن مرد، دست بهیم؛ گفتم: پیت شدکحر ی ب آمادهین ترتیبد

ه از دور کم ینرفته بود یادیم. راه زیردکت کم و حریداد یرا به ھمسر وھا و لباس  پول
م. چون یدان یست؟ گفتند: نمکید، یآ یه مکان شد. گفتم: آن شخص ی، نمایشخص

اش را به دست داشت و سوار بر اسب، به  زهیم ھمان مرد است؛ نیدیتر شد، د یکنزد
ه به او که حتمًا آنچه را کوگند ! چه بد شد! به خدا سیوا یآمد. گفتم: ا یما م یسو

د؛ یریتان را بگیاالکد، گفت: یه آن مرد، به ما رسک یز دانسته است. زمانیم، ناچیا داده
ن، با ما بود و ھر چه با خود یمال خوِدتان. به او گفتم: به خدا سوگند، فقط ھم

م. گفت: به خدا سوگند منظور من، بازپس دادن یت گذاشتیم و برایردکم، جمع یداشت

                                                           
 ).۵۲/۲۸۶خ دمشق (یتار -١
 ).۳/۱۲۹۲عاب (یاإلست -٢
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م. گفت: به خدا سوگند ینک یار را نمکن یم: نه؛ ما اید. گفتیریشماست؛ آن را بگ یاالک
ار، مجبور کن یام، شما را به ا زهی، به زور نبماندنفر از شما، زنده  یکه کتا آن زمان 

 سازم. یم
ه کبازگشت  یب آن مرد، در حالین ترتیم. بدیمان را گرفتیاالکر، ید: ناگزیگو

 .١میفروش یش از مھمانمان را نمیخو ییرایافت و پذیگفت: ما، ض یم

 :…ن مردمیتر بخشنده -٨
ان آوردند. یتر است، سخن به م ، از ھمه بخشندهیسکه چه کنیسه نفر، در مورد ا

است.  س طالب ین مردم، عبدالله بن جعفر بن ابیتر از آنان، گفت: بخشنده یکی
است.  س س بن سعد بن عبادهین شخص در دوران ما، قیگفت: سخاوتمندتر یگرید

 یتر است. آن سه، بر نظر خود پافشار ، از ھمه، بخشندهیاوس ی گفت: عرابه یسوم
از آنان، به سراغ فرد مورد  یکه ھر کشنھاد نمود ی، به آنھا پیه شخصکردند تا آنک یم

ه چه کد یید و قضاوت نمایگاه جمع شو آن د ویدرخواست نما یزینظرش برود و از او چ
تر  را از ھمه بخشنده س ه عبدالله بن جعفرک یسکتر است؟  از ھمه بخشنده یسک
اب کدر ر یه پاکد یرا د س عبدالله بن جعفر یدانست، به سراغش رفت و زمان یم

 یا«گفت:  س ، به عبداللهیشتزارش را داشت. وکبش نھاده بود و قصد رفتن به کمر
 یا مانده مسافر در راه«گفت: ». ؟ بگویخواھ یچه م«فرمود: » خدا! رسول یپسرعمو

ب، کاب بگذار و بر مرکدر ر یاب، درآورد و گفت: پاکش را از ریپا س عبدالله». ھستم
را از یه در آنست؛ زک یرین است، بردار، جز شمشیه در خورجکسوار شو و آنچه را 

نش را آورد. یو خورج یگاه سوار آن». باشد یم س طالب یبن اب یعل یرھایشمش
. البته در خورجین بودنار یز چھارھزار دین و نین و نگاریشمیردا و چادر ابر یمقدار

 ر بود.یه در آن وجود داشت، شمشک یزین چیارزشمندتر
ان یه بک یمنظور یدانست، برا یتر م را از ھمه بخشنده س س بن سعدیه قک یسک

ز ینکرو بازگشت. البته  نیند. از ایرا بب س سیاما نتوانست قرفت،  یشد، به سراغ و
؟ پاسخ داد: یار دارک ده است؛ چهیخواب س سی، قکنید: ایاز آن مرد پرس س سیق
ردن کدار یتر از ب ازت، آسانیز گفت: برآوردن نینکآن ». ھستم یا مانده مسافر در راه«
 ی ن، در خانهیجز ا یزیسه است. امروز چکین ینار در ایاست؛ ھفتصد د س سیق

                                                           
 ).۵۲/۲۸۶خ دمشق (یتار -١
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ش بردار و یسفر خو یبرا یشود. البته به آغل شتران برو و شتر یافت نمی س سیق
ز، ینکدار شد و چون آن یاز خواب ب س سین. قیش برگزیسفر خو یھم برا یغالم

دار یچرا مرا ب«، او را آزاد نمود و به او گفت: س سیق ،رده بود، بازگو نمودکه کرا  یارک
دادم تا مبادا آنچه به او  یو اثاث خانه ھم به او م یرنقدیغ یاالھاکتا از  یردکن

 ».نباشد یافکش ی، برایا داده
 یرفت و او را در حال یدانست، نزد و یتر م یرا از ھمه سخ یاوس ی ه عرابهک یفرد

 رده و به قصد نماز،که کیاش را از دست داده بود و بر دو غالم ت یینایه بکمالقات نمود 
؟ یخواھ یچه م«رون شده بود. آن شخص، عرابه را صدا زد. عرابه گفت: یاش ب از خانه

دن درخواست آن یعرابه پس از شن». ھستم یا مانده مسافر در راه«گفت: ». بگو
دست  یآن دو غالم برداشت و دست راستش را بر رو یشخص، دستانش را از رو

ش نگه یخدمت خو یه براکو غالم د و ضمن اشاره به آن دیشک یگاه آھ چپش زد، آن
 یآنان را برا یخواھ یردم؛ مکآن دو، ا ز تو باشند؛ من، آنھا را آزاد «داشته بود، فرمود: 

ه عرابه، به کرا  یآن شخص، دو غالم». نک، آزادشان یو اگر ھم خواست ،خود نگه دار
 ل گرفت و بازگشت.یده بود، تحویبخش یو

 ه:کردند کل قضاوت کن شیبد ن سه سخاوتمند،یا ی مردم درباره

ن بذل و ی، بذل و بخشش نموده و چنی، واقعًا مال ھنگفت و فراوانس جعفر  ابن
از  یکیھم  س سیرد. قک یر خودداری، از دادن شمشید نبود، اما وی، از او بعیبخشش

بذل و بخشش، باز گذاشته و به او  یزش را براینک، دست یسخاوتمندان است؛ و
ھمه بذل  چنانچه آن ؛ندک، بذل و بخشش یه از مالش، بدون اطالع وکاجازه داده بود 

ار، آزاد نمود. البته مردم، کن یبرشمرد و او را به پاس ا یکرا ن کنیزشو بخشش 
ه ھمان کاش را  یی، تمام دارایه وکتر دانستند؛ چرا را از ھمه بخشنده یاوس ی عرابه

 .١دیدو غالم بودند، به آن مرد بخش

 ست:یح نیه صحک سسیمربوط به ق یگزارش -٩
ن مرد یتر ه شلوار بلندقامتکغام داد یپ س انیسف یه بن ابیپادشاه روم، به معاو

م! یا ردهکدا یاز پیبه شلوارت، ن کنیگفت: ا س سیبه ق س هیم بفرست. معاویعرب را برا
ه گذاشت. یمعاو یجا برخاست و شلوار را درآورد و جلو ھمان س سید: قیگو یراو

                                                           
 ).۵۲/۲۸۶خ دمشق (ینگا: تار -١
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ات  ا بھتر نبود، به خانهی؟ آیردکن یرحمت خدا، بر تو باد! چرا چن«گفت:  س هیومعا
ارش را کل ی، در قالب شعر، دلس سیق» ؟یفرستاد یمان میو شلوارت را برا یرفت یم
ن شلوار، شلوار من یه اکه خواستم ھمه بدانند و شاھد باشند کان نمود یگونه ب نیا

 یکیب شلوارم را از آِن ین ترتیدگان پنھان شده و بدیس، از دیه قکد ینگو یسکاست و 
 اندام و بلندقامت عاد بپندارد. از مردان درشت

رش را به حضور خواست و چون آن شلوار کن مرد لشیتر بلندقامت س هید: معاویگو
 .١گرفت ین قرار میزم ین، روییاش نھاد، از پا ینیرا بر ب

اساس،  ینه نقل شده، بین زمیه در اک یگزارش«د: یگو یم /ابوعمر بن عبدالبر 
رت و یز سیو ن س سیق یاخالق یھا یژگیو بدون سند است و با و یدروغ و ساختگ

ه کندارد؛ بل یو شباھت یخوان چ ھمی، ھیو یشیآال یو ب یدامنکن پایمنش او و ھمچن
 .٢»است ینیاساس و دروغ یب ی قصه

 سنج: تهکاردان و نکنخبگان  -١٠
د: مردم، یگو یشھاب م بود. ابن کرینظر و ز از افراد صاحب یکی س س بن سعدیق

دانستند و آنان را  یاردان مکو  کریو اختالف، ز یھنگام بروز آشفتگ پنج نفر را به
ره یس بن سعد، مغیان، عمرو بن عاص، قیسف یه بن ابیشناختند: معاو  ینظر م صاحب

ره، یھمراه بودند. مغ س یا علل، بیبد س و ابنی. قیل خزاعیبن شعبه و عبدالله بن بد
 س سیدند. قیه داورھا، به اتفاق نظر رسکرده بود تا آنکار یاخت ینینش در طائف، گوشه

ه کبردم  یار مک به یبیر و فرکچنان م ) نبود، آنینیگفت: اگر اسالم (و منع د یم
 .٣»اورندیھا، تاب آن را ن عرب
 

                                                           
، یتین روایر چنکه ذک) نقل شده است. [از آنجا ۵۲/۲۹۳،۲۹۴خ دمشق (ین ماجرا، در تاریا -١

ن یر اکبه ذ، س سیر قاز اتھامات واردشده ب یقصد رفع برخ ندارد، و مؤلف به یضرورت چندان
نه آورده است، صرف نظر ین زمیتاب، در اک ی سندهیه نوک یگریت دیت پرداخته، از نقل روایروا

ت، ین روایه مؤلف، در نقد اکم یپرداز یم / یدگاه ابوعمر بن عبدالبر اندلسیان دیم و به بینک یم
 بدان اشاره نموده است. (مترجم)]

 ).۳/۱۲۹۳عاب (ینگا: اإلست -٢
 ).۵۲/۲۸۷خ دمشق (یتار -٣
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 م:ینک یداریخر یشی، رسسیق یم با پولمان، برایدوست دار -١١
بود و  یمو ی، بیح قاضیر و شریس بن سعد، عبدالله بن زبید: صورت قیار گوکر بن بیزب

م با پولمان، یدوست دار«گفتند:  ید: انصار میگو یار مکر بیاز زب ریغ یش نداشتند. شخصیر
 .١با بودیو ز یوروکن حال، نیالبته با ا». مینک یداریخر یشی، رس سیق یبرا

 ادتم آمدند؟یبه ع کیاند ی چرا عده -١٢
در  یانجام داد. شخص س هیبه ارزش نودھزار با معاو یا معامله س س بن سعدیق

ه کس ک، به ھر یسعد برود. و ی خواھد، به خانه یس، وام مکنه بانگ برآورد: ھر یمد
اش از آن شخص باشد. پس  ی ارکد بستانیه مؤکنمود  یم می، تنظیداد، سند یقرض م
رو به ھمسرش  نیدنش رفتند. از ای، به دکیاند ی مار شد و عدهیب س سی، قیاز چند

ادتم یبه ع کیاند ی چرا عده«فرمود:  س قیر صدکقحافه، خواھر ابوب یبه بنت ابیقر
 یارکسند بستان س سیق». یارکه تو، از آنان بستانکن خاطر یبد«پاسخ داد: » آمدند؟

آمده  یتید. در روایآنان را بخش یبدھب ین ترتیو بد ٢ارانش فرستادکبدھ یخود را برا
ارانت، کادتش رفتند. به او گفته شد: بدھی، به عکیاند ی مار شد و عدهیب ...است: 

ه کدستور داد تا جار بزند  یرو به شخص نیشند. از اک یشان به تو، خجالت میخاطر بدھ به
ادتش یبه ع یادیز ی سان عده  نیده است. بدیارانش را بخشکبدھ یس بن سعد، بدھیق

 .٣اش، خراب شد خانه ی  نندگان، پلهک ادتیت عیه از انبوه جمعکچنان آمدند، آن

 از ھمراھانش در سفر: سس بن سعدیق ییرایپذ -١٣
 ییداد. او ظرف غذا ی، به مردم غذا مص خدا ش با رسولیدر سفرھا س س بن سعدیق

اش تمام  رد و چون توشهک یم ییرایگرداند و از ھمراھانش پذ یمردم م درمیانه کداشت 
 د گوشت و آبگوشت.ییگفت: بفرما یبلند م ی، ھر روز با صدایرد. وک یشد، قرض م یم

 ندارد: یگر، اساسیدیکبا  ب هیس و معاویروابط ق یرگیت -١٤
؛ اگر ما، یھود ھستی یاز علما یکیس گفت: تو، یه، به قیآمده است: معاو یتیدر روا

س یم. قینک یز می، با تو ستیم و اگر تو، بر ما غالب شویشک یم، تو را میروز شویبر تو پ
اجبار اسالم  ه بهکد یت ھستیدوران جاھل یھا گفت: ھمانا تو و پدرت، دو بت از بت

                                                           
 ).۳/۱۲۹۲عاب (یاإلست -١
 ).۵۲/۲۸۴خ دمشق (یتار -٢
 ).۳/۱۲۹۳عاب (یاإلست -٣
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 .١دیل خود، از اسالم، خارج شدید و به میآورد
ف یات ضعیت منقطع، در شمار روایت، منقطع است و رواین رواید: ایگو یم یذھب

 قرار دارد.

 : سس بن سعدیوفات ق -١٥
و  ٢اطیفه بن خین، نظِر خلیدرگذشت. و ا س هیمعاو یران مکدر اواخر ح س سیق
در زمان خالفت  یھجر ۸۵در سال  س سید: قیگو یم /حبان  است. ابن ٣یذھب

را  یاط و ذھبیفه بن خیدگاه خلی، د/حجر  . ابن٤ده از جھان فرو بستی، دکعبدالمل
آورد تا  ید و به عبادت رویونت گزکنه سیدر مد س سید: قیگو یعبدالبر م . ابن٥دارد

در اواخر  یھجر ۵۹ز گفته شده: در سال یوفات نمود و ن یھجر ۶۰ه در سال کآن
 ش بود.یر یبلندقامت و ب یدرگذشت. او، شخص س هیخالفت معاو

 یدالله بن عباس بن عبدالمطلب هاشمیابومحمد، عب -۲
 ص خدا رسول ی، پسرعمویعبدالمطلب ھاشمدالله فرزند عباس بن یاو، عب

به بن یر الھزم بن رویبنت حارث بن حزن بن بج یبرک ی فضل لبابه . مادرش، ام٦است
ه عبارتند از: ک. او، چند برادر داشت ٧باشد یعبدالله بن ھالل بن عامر بن صعصعه م

 .٨ر، فضل، قثم، معبد، و تّمامیثکعبدالله، 

  س داللهیزنان و فرزندان عب -۱
اش ابومحمد، برگرفته از  هینکبه نام محمد داشت و  ی، فرزندس دالله بن عباسیعب

ر بن یبنت قطن بن حارث بن حزن بن بج ٩ن فرزندش بود. مادر محمد، فرعهینام ھم

                                                           
 ).۳/۱۱۱ر أعالم النبالء (یس -١
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 ).۱/۲۱۲( یق سلمیطبقات، تحق -٧
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 س دالله بن عباسیگر از فرزندان عبید یکینام  ١ھزم بن ھالل بن عامر بود. عباس،
بن عبدالله بن  یه در ازدواج علکباشد  یدالله میاز دختران عب یکیه، نام یاست.. عال

به نام محمد شد و  یبن عبدالله، صاحب فرزند یعباس بن عبدالمطلب درآمد و از عل
باشد. و  یدالله میگر عبیمونه، دختر دیل گرفت. مکعباس ش یخالفت بن ،یدر نسل و

 .٢مذجح بود ی لهیبه نام عائشه بنت عبدالله از قب یینھا، بانویمادر ا
. عبدالرحمن ٣زاده شدند یریب حمیبه نام عمره بنت عر یمحمد از خانم لبابه و ام

 .٤ا آمدندیبه دن ینانکم بنت قارظ بن خالد کیح ز از امیو قثم ن
عباس و عمره را نام  لثوم، امک توان عبدالله، جعفر، ام یدالله، میگر فرزندان عبیاز د

 .٥دالله، زاده شدندیعبزان ینکاز  یکیه از کبرد 

  ص خدا دارش با رسولیو د س داللهیسن و سال عب -۲
. ٦تر بود کوچک س سال از برادرش عبدالله بن عباس یک، س دالله بن عباسیعب

د یرا د ص خدا ن رسولیسال داشت. بنابرا  ، دوازدهص خدا رحلت رسول ھنگام، یو
 س دالله بن عباسیه عبکآمده  یثی، حد/ ی. در سنن نسائ٧دیث شنیشان، حدیو از ا

صاء یا رمیصاء یت آمده است: غمین روایت نموده است. در ای، رواص رمکاز رسول ا
د. ینما یکیتواند با او نزد یه نمکرد کت یاکآمد و از شوھرش ش ص رمکنزد رسول ا

ن ید. من، توان ایگو یخدا! او دروغ م رسول یه شوھرش آمد و گفت: اکنگذشت  یرید

يَس ذلک ل«فرمود:  ص خدا باشد. رسول یدارم، اما او، خواھان شوھر اولش مار را ک
ن ید) ایا گر ھمبستر نشدهیدکی(با  یا از او لذت نبردهتا زمانی که «یعنی:  ٨»تَُذوِ� ُعَسيْلَتَهُ 

 ».ستین نکار، ممک

                                                           
 ).۱/۲۱۲( یق سلمیطبقات، تحق -١
 ).۱/۲۱۲( یق سلمیطبقات، تحق -٢
 ).۱/۲۱۳( یق سلمیطبقات، تحق -٣
 ).۱/۲۱۳( یق سلمیطبقات، تحق -٤
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 ).۳/۱۰۰۹عاب (یاإلست -٦
 ).۱/۲۱۴( یق سلمیطبقات، تحق -٧
 ر نموده است.ییدالله به عبدالله تغیاز عب ی)؛ البته در چاپ، نام راو۶/۱۴۸( یسنن نسائ -٨
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ن، نقل نموده یشیت پیم با ھمان اسناد روایق ھشیاز طر یتیز رواین /امام احمد 
 س داللهیه عبکح نشده یت، تصرین روایان آن، ثقه و مورد اعتمادند. البته در ایراوه ک

دالله و یطور مختصر از عب به ٢ز در المجمع،ین یثمی. ھ١شخصًا آنجا حضور داشته است
ح ی، نقل نموده و صحیعلیت را ابوین روایت نموده و گفته است: ایفضل بن عباس، روا

 .٤را مرسل دانسته است یت نسائی، روای. ذھب٣است
ن، یریس اند، عبارتند از: پسرش عبدالله، عطاء، ابن ردهکت ی، رواس داللهیه از عبک یسانک
 .٥بود یشیف، بزرگوار، بخشنده و قابل ستای، شخِص شریو…. سار ویمان بن یو سل

 گذاشت: ی، مسابقه مش ر فرزندان عباسیثکدالله و یان عبدالله، عبی، مص خدا رسول

ر، فرزندان یثکدالله و ی، عبدالله، عبص خدا د: رسولیگو یم س ارثحعبدالله بن 
س، زودتر به من برسد، کفرمود: ھر  یداد و سپس م یف قرار میرد یکرا در  س عباس

گر مسابقه یدیکبا  ص خدا ھا، به سمت رسول زه را خواھد داشت. بچهیفالن جا
 ص خدا گرفتند. رسول یشان، قرار میاو بر پشت  ص رمکدادند و در آغوش رسول ا یم

 .٦گرفت ید و آنھا را در آغوش میبوس یآنان را م

 ش از قثم دوست داشت:یدالله را بی، عبس عباس
، کیودکدالله بن عباس در دوران ید: من، قثم و عبیگو یم س عبدالله بن جعفر

ن را یا«فرمود: ب، ازآنجا گذشت و ک، سوار بر مرص خدا ه رسولکم یبود یمشغول باز
ن را یز فرمود: ایقثم ن ی رد. دربارهکش سوار یخو یگاه مرا جلو و آن» دیم باال بگذاریبرا
 ش نشاند.ید و سپس او را پشت سر خویریم باال بگیبرا

از  ص خدا تر بود، اما شرم رسول عباس از قثم محبوب یدالله، براید: عبیگو
 .٧ندکدالله را بگذارد و سوارش نیند و عبکه قثم را سوار کش، مانع از آن نشد یعمو

                                                           
 ).۱/۲۱۴مسند احمد ( -١
 ).۴/۳۴۰المجمع ( -٢
 ).۳/۵۱۳ر أعالم النبالء (یس -٣
 ).۳/۵۱۳ر أعالم النبالء (یس -٤
 ).۳/۵۱۳ر أعالم النبالء (یس -٥
 .۱۸۳۶ی )، شماره۱/۴۵۹مسند احمد ( -٦
 ت، حسن است.ین روای)، سند ا۲/۱۴( یق سلمی)؛ الطبقات، تحق۳۹/۳۵۳خ دمشق (یتار -٧



 ٤٤١ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

 من:یدر  س یرمؤمنان علیارگزار امک، س داللهیعب

من گماشت و او را یرا بر  س دالله بن عباسی، عبس طالب یبن اب یر مؤمنان علیام
، س داللهی، عبیوھفت ھجر یو شش و س یس یھا ر حج قرار داد. چنانچه سالیام
به  س یعل یز از سوین یو ھشت ھجر یسال س یعنیر حج بود و در سال بعد، یام

 یرا برا یرھاو ی د بن شجرهیزی س هین شد؛ در آن سال، معاوییر حج، تعیعنوان ام
ر ید بن شجره، ھر دو، به عنوان امیزیدالله و یب عبین ترتیحج، فرستاده بود. بد ی اقامه

رش یخواستار پذ یگریاز آنان، از د یکردند، ھر کدار ین شدند و چون با ھم دییتع
به یه شکدند و قرار بر آن شد ینه به توافق نرسین زمین در ایش بود. بنابرایامارت خو

ان ی، میخین گزارش تاریا ی مردم امامت دھد. البته درباره یبن عثمان، برا
ن گزارش را مربوط به قثم بن ی، اینگاران، اختالف نظر وجود دارد. چنانچه برخ رتیس

بسر بن ، یھجر ۴۰در سال  س هید: معاویگو یاط میفه بن خیخل اند. عباس دانسته
 یعل ی، از سوس دالله بن عباسیه عبک یمن فرستاد، در حالیرا به  س یعامر ارطأة

من، به عنوان یدر  س ی، تا شھادت علیمن، گماشته شده بود. ویاردار ک، به عنوان س
 .١ردکفه ی، انجام وظیوال

به دست بسر  س داللهیعبشته شدن دو تن از فرزندان کت مربوط به یبر روا یلیتحل
 :ارطأة یبن ارطأة بن اب

عبدالرحمن و قثم، ارطأة،  یبسر بن ارطأة بن ابه کاند  نگاران، نوشته خیاز تار یبرخ
من به قتل رساند یرا در  س یاران علیاز  یز تعدادیو ن س دالله بن عباسیفرزندان عب

ه بن ید، جاریرس س یر مؤمنان علین خبر به امیو سپس به شام بازگشت. و چون ا
رده بود؛ که ُبسر کرد کرا  یارکز ھمان یه نیل داشت و جاریرا گس یسعد ی قدامه
 .٢شتکمن یه، ھواداران عثمان را در یجاربا این تفاوت که البته 

شھرت است،  ینگاران دارا رتی، نزد سیخین گزارش تارید: ایگو یم /ر یثک ابن
 .٣دارم یگریدگاه دین خبر، دیا یبنده، در مورد صحت و درست یول

                                                           
 ).۳/۱۰۰عاب (یاإلست -١
 ).۶/۵۵( یخ طبریتار -٢
 ).۷/۳۴۴ة (یة و النھایالبدا -٣



 سحسن مجتبی           ٤٤٢

بصره و  یھا یریدر درگ یطرف، حت یاز افراد ب یک چید در آن دوران ھیبدون ترد
طرف در زمان صلح،  یان و افراد بکودکشته شدن کرو  نیشته نشد. از اکن، یجنگ صف

ن یی، با آیردیکن رویه چنکست؛ چراین یردنکچ عنوان قابل قبول و باوریبه ھ
 .١ندارد یخوان آنان، ھم ینیو د یاخالق یھا مسلمانان و ارزش

، یت نموده و طبریاست، روا که متروک یق واقدیسعد از طر ت را ابنین روایالبته ا
ت، منقطع ین روای. سند ا٢از عوانه نقل نموده است یائکاد بیخ خود از زیآن را در تار

گفته شده و ابن عبدالبر در  یم، سخنانکح ه در جرح عوانه بنکباشد؛ چرا یم
مخنف، آورده است و ھر دو،  یاز اب یلبکق ھشام ین داستان را از طریا ٣عابیاإلست
، جزو یلبکل، ھشام بن محمد سائب یجرح و تعد یاتفاق علما اند. چنانچه به کمترو

ت یااز او رو یسکد: چه یگو یم /ار بوده است. امام احمد کو گزاف یان غالیعیش
 کد: مترویگو یم / ید. دارقطنیت نمای، از او روایسکنم ک یند؟! من، گمان نمک یم

 /ر کعسا . ابن٥ار استکو گزاف یان غالیعید: جزو شیگو یم /حبان  . ابن٤است
 ید: رافضیگو یم / یذھب .٦باشد یاست و ثقه و قابل اعتماد نم ید: رافضیگو یم

، / یعد ه ابنکبوده  ی، شخص گمراھییحی. اما ابومخنف لوط بن ٧است یشناس نسب
عه دانسته و یز، او را شین /ه یمیت و ابن ٨عه برشمردهیش یان اصلیاز راو یکیاو را 
نگار معتبر و قابل اعتماد،  خی. تار٩است یذابکگو و  دروغ کاش گفته است: مترو درباره

را نه  س دست ُبسرا حجاز به یمن یدر  س یشتار ھواداران علک یاط، ماجرایفه بن خیخل
  به س هیمعاو یاز سو یل ویر گسکه فقط به ذکبل ١آورده و نه در طبقاتش؛ ١٠خشیدر تار

                                                           
 .۵۷۵تر حامد، صکاإلنصاف، د -١
 ).۱/۲۱۳( یق سلمی)؛ طبقات، تحق۵/۱۳۹( یطبر خینگا: تار -٢
 ).۱/۸۹عاب (یاإلست -٣
 ).۱/۳۴۳رة الحفاظ (ک)؛ تذ۳/۹۱ن، از ابن حبان (یالمجروح -٤
 ).۳/۹۱ن (یالمجروح -٥
 ).۱۰/۱۰۲ر أعالم النبالء (یس -٦
 ).۱/۳۴۳رة الحفاظ (کتذ -٧
 )۶/۲۱۱۰ضعفاء الرجال (في  املکال -٨
 ).۵/۸۲منھاج السنة ( -٩

 .۱۹۸فه، صیخ خلیتار -١٠



 ٤٤٣ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

، در /م کو حا ٢ریبکخ الیدر التار / یمن و حجاز پرداخته است. چنانچه بخاری
شته شدن دو تن از فرزندان کت مربوط به ین روایاند. بنابرا ردهکن یچن ٣،کالمستدر

ندارد.  یچ صحتیاساس است و ھ ی، بارطأة یبسر بن ارطأة بن اببه دست  س داللهیعب
 یکیده و او، یث شنی، حدص خدا ه از رسولکدانند  یم یسانکاھل شام، ُبسر را جزو 

 یرویان فتح مصر، به عنوان نیرا در جر ی، وس ه عمر بن خطابکاست  یسانکاز 
ان ی، م نهین زمیدر ال نمود. البته یگس س ر عمرو بن عاصکلش ی، براکیمک
ر بن وھب، خارجه بن یر، عمی، زبینگاران، اختالف نظر وجود دارد؛ چنانچه برخ رتیس

 س عمرو یبرا س عمر فاروق یبانیپشت یرویرا به عنوان ن  حذافه و بسر بن ارطأة
 س ر بن وھب و خارجه بن حذافهیر، مقداد، عمینگاران، زب رتیشتر سیب یاند؛ ول برشمرده

ن، یاند. و ھم ، نام بردهس به عمرو بن عاص س عمر کیمک یرویعنوان نرا به 
 ت نموده است:یروا ص خدا ث از رسولی، دو حدس تر است. ُبسر حیصح

ھا  ھا (یعنی دست دزد) در جنگ دست«: یعنی ٤»مغازيـال تقطع األيدي يف ال« -۱

 .»شود قطع نمی
 أحسن اعقبتنا ا�«گفت:  یم ص خدا ه رسولکدعاست  ی نهیدر زم یتیروا -۲

ا! فرجام ما را در یخدا بار«: یعنی ٥»عذاب اآلخرةيف األمور لكها وأجرنا من خزي ادلنيا و

 .»ا و عذاب آخرت، پناه بدهیدن ییبگردان و ما را از رسوا کین ،تمام امور
شته ک یاساس بودن ماجرا یتوان به ب یپژوھش سالم و بدور از غرض، م یکبا 

برد.  ی، پس یعامربسر بن ارطأة بن به دست  س داللهیاز فرزندان عب شدن دو تن
ات، به عائشه بنت عبدالله، مادر دو یخ و ادبیتار یھا تابکاز  یه در برخک یشعر

 ن شعر آمده است:یندارد؛ در ا یه و اساسیچ پایور نسبت داده شده، ھکمذ ی پسربچه

 اـي اللذين مهـن بابنـن أحسـها م
 

 ا الصدفـظي عنهمـتشالدرتني ـك 
 ج

                                                                                                                                              
 .۲۷اط، صیخ طبقات ابن -١
 ).۲/۱۲۳ر (یبکخ الیالتار -٢
 )۳/۵۹۱( کالمستدر -٣
 ث، حسن است.ین حدی)؛ ا۴/۱۸۱مسند احمد ( -٤
 ث، حسن است.ین حدی)؛ ا۴/۱۸۱مسند احمد ( -٥



 سحسن مجتبی           ٤٤٤

 اـي اللذين مهـن بابنـن أحسـها م
 

 عقيل فقلبي اليوم خمتطفسمعي و 
 

 ما صدقت ما زعمواحدثت برسا و
 ج

 الهم و من اإلثم الذي اقرتفوـمن مي 
 

 ةـي مرهفـي ابنـي ودجـي علـأنح
 

 رفـقتـم يـذاك اإلثـوذة وكـشحـم 
 

د از صدف جدا یه ھمچون مروارکام خبر دارد  ، از دو پسربچهیسک! چه یآ: «یعنی
و عقل من بودند، باخبر است؟ به  ییشنوا ی هیه ماکم کودک، از دو یسک! چه یشدند؟ آ
را باور  ین گناھیاب چنکشته است، خبر دادند، اما من، ارتکه آنان را کنیسر و امن از بُ 

ه گناه، انجام کن است ید؛ چنیشکز و ُبرنده یر تیگردن پسرانم، شمش  ردم. او، بر رگکن
 ».شود یم

ه عائشه دختر عبدالله، از غم و اندوه کاساس، نقل شده  یت بین روایدر قالب ھم
ھر  . به١خواند ین شعر را میوانه شد و ھر سال، در موسم حج، ایشته شدن پسرانش، دک

 ندارد. به دست ُبسر، صحت س داللهیشته شدن دو تن از پسران عبکحال، 

 نان:ینش هیاز باد یکی یسخاوت و بخشندگ ی درباره س دللهیاز عب یسخن
ن راه، یاز غالمانش، به سفر رفت؛ در ب یکیبه ھمراه  س دالله بن عباسیعب یبار

ن یاش، امشب را مھمان اک یبه غالمش فرمود: ا س داللهیدند. عبیرا د ینینش هیباد ی خانه
د، ین، او را دینش هیه بادک نیبا بود. ھمیو ز یرو خوش ی، مردس داللهیم. عبیشد یخانه م

، مھمان ما شده یرو به ھمسرش گفت: شخِص بزرگوار نیاست. از ا یه آدِم بزرگکدانست 
شام  یبرا یزیا چید: آیرد و از ھمسرش پرسکاش دعوت  دالله را به خانهیگاه عب است. و آن

 یزندگان ی هیرش، مایه شکم یچارپا را دارن یر؛ فقط ھمیم؟ پاسخ داد: خیھمانمان داریم
ا ید: آیم. آن زن، پرسیه آن را سر ببرکم ین نداریجز ا یا دخترت ھست. گفت: چاره

 ن سرود:یرد؟ آن مرد، در پاسخ ھمسرش، چنیار، دخترت، بمکن یبا ا یخواھ یم

 ي ال توقظي البنيةـيا جارت
 

 هيّـظها تنتحب علـإن توقي 
 

 
 

 هیدیتنزع الشفرة من و
 

د و دلم یگر یزار م دار شود، زاریه اگر بکن کدار نیم را بکھمسرم! دختر یا: «یعنی
 ».وان، منصرف شومین حینار بگذارم و از ذبح اکه چاقو را کشود  یسوزد و باعث م یم

                                                           
 ).۱/۸۹عاب (یاإلست -١



 ٤٤٥ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

شام، نزد  یآمده نمود و آن را برا ییرد و از گوشت آن، غذاکگاه گوسفند را ذبح  آن
ن و ھمسرش، ینش هیان آن بادیه مکرا  یدالله، سخنانیسفرش آورد. عب دالله و ھمیعب

با تو ھست؟  یزیا چیه شد، به غالمش فرمود: آکرو صبح  نید. از ایرد و بدل شد، شن
خدا  ی ن بندهیمان، مانده است. فرمود: آن را به ا نار از توشهی، پانصد دیپاسخ داد: آر

رد و شما، کبه ارزش پنج درھم ذبح  یشما گوسفند یبرا الله! او، بده. گفت: سبحان
ه او، از ما کبر تو! به خدا سوگند  ید؟! فرمود: واینار به او بدھید پانصد دیخواھ یم

ه او، کم، حال آنیبخش یخود را به او م ییاز دارا یه ما، فقط بخشکتر است؛ چرا بخشنده
د؛ یرس س هین خبر، به معاویاح داد. یاش ترج در بذل و بخشش، ما را بر جگرگوشه

 .١زاده شده است! یو از چه مادر خوب یکدالله! از چه ُپشت نین بر عبیفرمود: آفر
 .٢است یدالله، معلم جود و بخشندگیآمده است: عب یتیدر روا

 :س داللهیعب ی ھمانان ناخواندهیم
رو  نیرا داشت؛ از ا س دالله بن عباسیردن و بدنام نمودن عبکت ی، قصد اذیشخص

صرف غذا به  ی، شما را براس دالله بن عباسینه رفت و گفت: عبینزد بزرگان مد
از  ی، انبوھس داللهیعب ی ب در خانهین ترتیش دعوت نموده است. بدیخو ی خانه

 یھمه شلوغ رو علت آن نیخبر بود. از ا یاز موضوع ب س داللهیمھمانان، جمع شدند؛ عب
صرف غذا، نزدت  یه براکشان رسانده یغامت را به ایپات،  ا شد. گفتند: فرستادهیرا جو

اش را ببندند و  ن دستور داد درب خانهیبرد. بنابرا یبه اصل ماجرا پ س داللهیند. عبیایب
ز عسل به بازار فرستاد؛ یوه از جمله ترنج و موز و نید میخر یرا برا یسکگاه  آن

وه، فارغ یھمانان، ھنوز از خوردن مینند. مکآماده  یخوب یه غذاکن دستور داد یھمچن
 ه غذا را آوردند.کنشده بودند 

گر ی. فرمود: دیا ھر آنچه خواستم، موجود است؟ گفتند: آریفرمود: آ س داللهیعب
 .٣ستمیھمان، نینگران آمدن م
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 ).۳۹/۳۵۷شق (خ دمیتار -٣
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 زده: بتیمص یبه زن سداللهیعب یکین
ه کبر او نگذشت  یشد. سال ه، وارد بصرکخش یش، در سالکودکبه ھمراه دو  یزن

د. به او گفتند: نزد ینال یزادگاھش ماز  یو دور ،، از اندوه آن دویپسرانش، مردند. و
رفت  س داللهی، نزد عبیبگذار. و درمیانلت را با او کبرو و مش س دالله بن عباسیعب

ند و کت یاه از من، حمکندارم  یشاوندیچ خویخدا! من، ھ رسول یپسرعمو یو گفت: ا
و  اشمدوار بیش امکمکبه  مه بتوانکبودم  یسک یدھد؛ من، در جستجو یمرا جا

ارھا را کن یاز ا یکیم. یایبگذارم. به من گفته شد: نزد تو ب درمیانرا با او  ما خواسته
ا به من ین، کبار گران غم و اندوه را از من دور به من جایی بده و ا یم انجام بده: یبرا

 ی فرمود: ھمه س داللهید خانواده ام، باز گردان. عبا مرا نزیبخشش و احسان نما و 
 .١شود یت انجام میارھا، براکن یا

 است: س عباس ی در خانه ی، دانش و بخشندگییبایز
، فقه و ییبایس سراغ زکشد: ھر  یسد: گفته مینو یم کیم یابوالعباس احمد طبر

ابد؛ ی یم س را در فضل ییبایبرود؛ ز س عباس ی د به خانهیرد، بایگ یرا م یبخشندگ
 .٢س داللهیرا در عب یو سخاوت و بخشندگ س فقه و دانش را در عبدالله

 است: سعباس ی ا و آخرت، در خانهیر دنیخ
 ».برود س عباسی  د به خانهیا و آخرت است، بایر دنیه خواھان خک یسک«

 س خانه، عبدالله بن عباس ی گوشه یکشد. در  س عباس ی ، وارد خانهینینش هیباد
 س دالله بن عباسیگر خانه، عبید یماند و در سو ینم یچ سؤالیه در پاسخ ھکود ب

 یسک«ن، گفت: ینش هینمود. باد یم ییرایشد، پذ یه وارد مکس کحضور داشت و از ھر 
ن ید؛ ایایب س عباس بن عبدالمطلب ی د به خانهیخواھد، با یا و آخرت را میر دنیه خک

دھد  ی، به مردم غذا میکیآموزد. و آن  یدھد و به مردم، فقه و دانش، م یفتوا م، یکی
از علما گفته است:  یکید: یگو ی. مصعب بن عبدالله م٣»ند)ک یم ییرای(و از آنان پذ

غذا  ی ، سفرهس داللهیگستراند و عب یمردم، م ی، خواِن علم و دانش را براس عبدالله

                                                           
 ).۳۹/۳۵۸خ دمشق (یتار -١
 .۳۹۴، صیالقرب یمناقب ذوی في ذخائر العقب -٢
 ).۳۹/۳۵۶خ دمشق (یتار -٣



 ٤٤٧ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

 .٢ردک یتجارت م س داللهی. و عب١را

 در روز عرفه: س داللهیروزه گرفتن عب
را به  س داللهی، روز عرفه، برادرش عبیه وکت شده یروا س از عبدالله بن عباس

ه کد یھست یانیشوایرد. گفت: من، روزه دارم. فرمود: شما، پکخوردن غذا دعوت 
ظرف ، ین روزیه در چنکدم یرا د ص خدا نند. من، رسولک یگران، به شما اقتدا مید
 .٣دیخواست و از آن نوش یریش

 سب علم و دانش:ک
؟ فرمود: ینک یسب مکگفته شد: چرا علم و دانش،  س دالله بن عباسیبه عب

من باشد و چون خسته و  یلذت و خوش ی هیرو دارم، ماینشاط و ن یه وقتکآن یبرا«
 .٤»آرامش خاطرم باشد ی هین گردم، مایاندوھگ

 و فرزندانش:رزن یپ یکبه  س داللهیعب ییکن

داشت، عبور نمود. آن  یه فرزندانک یرزنیپ یکیاز نزد س دالله بن عباسیعب
م گرفت به آنان، یتصم س داللهیداشت. عب یدالله و ھمراھانش را گرامیرزن، عبیپ
جمع  س داللهیه نزد عبک یرو زمان نیند. از اک یدگیتشان رسید و به وضعینما یکین

شما و مادرتان،  یرد و گفت: من، به سوک یکخود، نزد ، آنان را بهس داللهیشدند، عب
ند باشد. گفتند: ُخب، پس چه؟ فرمود: یتان ناخوشایه براکام  فرستاده نشده یبا مقصد

 یارکن یدرآورم. گفتند: چن یتان را بھبود بخشم و شما را از آشفتگتیخواھم وضع یم
ل دادن پاداش بوده یبه دلا یار بوده و کدر  یه درخواستکنیتر صورت گرفته مگر ا مک

ه کست؛ بلید، نیه گفتکنھا یاز ا یک چیخاطر ھ ار بهکن یفرمود: ا س داللهیاست. عب
صرف  یاز مالم را در راھ یه بخشکد ینار شما گذراندم و به ذھنم رسکامشب را در 

داشته و از  یخوش و فراخ یدوست دارد. گفتند: اگر ما، زندگ أل ه خداوندکنم ک
م. البته اگر یستین ین بخششین صورت، سزاوار چنیم، در ایبرخوردار باشفاف ک یروز

                                                           
 ).۳۹/۳۵۶خ دمشق (یتار -١
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 سحسن مجتبی           ٤٤٨

تر  ه از ما، مستحقکبفرست  یسک ی، آن را براینک یار را مکن یخدا، ا یخاطر دوست به
ن عمل ی، پس اینکن ی، چنیش از مطرح شدن درخواستیپ یخواھ یاست و چنانچه م

ھزار درھم و  دستور داد ده س داللهیرفته. عبیات، پذ یکیت، درخور سپاس است و نیکن
گر، یش دکبار یقاطر و چارپا یتعداد یش را رویست شتر به آنان بدھند و بارھایب

ن یه مانند اکسراغ ندارم  یسکھا  رعربیھا و غ منتقل نمود و سپس فرمود: در عرب
ف یدر تعر یاز شما، شعر یکرزن، به جوانانش گفت: ھر ین جوانان باشد. پیرزن و ایپ
 ن سرود:ینم؛ فرزند بزرگش، چنکتان کمکد من ھم ید؛ شایف بسراین مرد شریا

 شهدت عليك بطيب الكالم
 

 طيب اخلربوطيب الفعال و 
 

گاھکدھم  یم یگواھ: «یعنی  ».ینی، بھتریه تو، از لحاظ سخن، عمل و آ
 ن سرود:ی، چنیانیپسر م

 ل السؤالـتربعت باجلود قب
 

 

 م اخلطرـم عظيـال كريـفع
 

ه ک یراست ؛ بهیه از تو درخواست شود، بذل و بخشش نمودکش از آنیپ: «یعنی
 ».یبخشنده، سخاوتمند و واالمقام ھست

 ت را سرود:ین بیرزن، این فرزند آن پیتر کوچک

 علهـن كان ذا فـمـق لـو ح
 

 

 

 رشـاب البـرق رقـأن يستـب
 

ش یرا ھوادار خو  باشد، حتمًا ھمه یین خلق و خویچن یه داراک یسک: «یعنی
 ».گرداند یم

 ن سرود:یرزن، چنیپ

 اجدـن مـه ملّ ـرك الـمـعـف
 

 ١حدرـردي و الـت الـيـو وق 
 
 

، حفظ یند و تو را از خفت و خوارکت یعنا یخداوند، به تو عمر باعزت: «یعنی
 ».دینما

  س داللهیوفات عب
 ١،یو الفسو ٢یوجود دارد؛ بخار، اختالف نظر س داللهیدر مورد سال وفات عب

و  ٣اطیفه بن خی. خل٢اند دانسته س هیومت معاوکرا در زمان ح س داللهیوفات عب
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 ٤٤٩ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

وفات نموده است.  یھجر ۵۸، در سال س داللهیه عبکن باورند یگر، بر اید یبرخ
ن گفته یھمچن ٤درگذشت. یھجر ۸۷اند: در سال  گفته یادید و ابوحسان زیابوعب
اند. وفاتش،  ن را گفتهیشتر، ھمید، چشم از جھان فرو بست و بیزیه در دوران کشده 

وفات در . ٥تر است حیقول نخست، صح یمن؛ ولیز گفته شده: در ینه بود. و نیدر مد
وجود دارد و آن،  یآموزنده و درخور توجھ ی تهکما، ن ی ھمه ی، براش داللهیبرادران عب

د و یقا، به شھادت رسیدر آفر س طائف دفن شد و معبددر  س ه: عبدالله بن عباسکنیا
 کنه، به خایدر مد س داللهید و عبیل گردیض شھادت نایدر سمرقند، به ف س قثم

 د:یفرما یمتعال، م یپدر و مادر بودند. خدا یکنھا از یا ی ه ھمهکسپرده شد؛ حال آن

اذَا َ�ۡفٞس  رِيَوَما تَدۡ ﴿ يِّ  َ�ۡفُسۢ  تَۡدرِي َوَما َغٗد�ۖ  تَۡ�ِسُب  مَّ
َ
�ٖض  بِأ

َ
َ ٱ إِنَّ  َ�ُموُتۚ  أ َّ� 

 ۢ   .]۳۴[لقمان:  ﴾َعلِيٌم َخبُِ�
ه در کداند یس نمک چیآورد و ھ یفراچنگ م یزیداند فردا چه چ یس، نمکچ یو ھ«

گاه و باخبر استیم ین میدام سرزمک  .»رد. ھمانا خداوند، آ

 یطالب هاشم یعبدالله بن جعفر بن اب -۳
 ،یھاشم یابو جعفر قرش ،طالب بن عبدالمطلب بن ھاشم یبن اب عبدالله بن جعفر

 ،یود. نمو ونتکنه سیافت و در مدیه در حبشه والدت کبزرگوار بود  یدانشمند
خواندند. مادرش اسماء  یم ٦نیه پدرش را ذوالجناحکجوانمردزاده بود  یجوانمرد
ه از ک یفرزند نینحستو  .مونه دختر حارث بودیم یمادر خواھرِ  ،هیس خثعمیبنت عم

بودند  یگر فرزندانی. محمد و عون د٧عبدالله بن جعفر بود ،ا آوردیدنه ب ،شوھر مسلمان

                                                                                                                                              
 ).۳/۳۲۲خ (یالمعرفة و التار -١
 .۱۴۷خ اإلسالم، صیتار -٢
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فرمود: به جعفر در بھشت دو بال  ص خدا ه رسولکاست  یتیصاحب دو بال. اشاره به روا یعنی -٦

 ند.(مترجم).کشود تا با آن پرواز  یداده م
 ).۴/۳۶( ةاالصاب -٧



 سحسن مجتبی           ٤٥٠

ده به جھان یدر حبشه د ،ھمه ،ن فرزندانیر است اک. الزم به ذ١افتندیوالدت  یه از وک
او،  ؛شد یصاحب فرزند ،س ا آمدن فرزند جعفریدنه پس از ب س ینجاش .گشودند

، از او نظر فرزندش گذارینام ی نهیزمرا نزد اسماء (ھمسر جعفر) فرستاد تا  یسک
رزندش فز ین س ی. نجاش»ام دهیفرزندم را عبدالله ناممن، « :گفت ل اسماء. بخواھد

 یعنیش یخو فرزند ارا ب یفرزند نجاش ،ل سید و اسماء بنت عمیرا عبدالله نام
د. یان رسیبه پا س عبدالله یخوارگ ریش ی دورهه کنیداد تا ا یر میش س عبدالله بن جعفر

 .٢دیبرخوردار گرد ان،یحبشنزد  ییگاه و منزلت واالیاز جا، لاسماء ب ین ترتیدب
صاحب  یو رد و ازکازدواج  س قیر صدکاسماء با ابوب س پس ازشھادت جعفر

ازدواج  س یبا عل ق،یصد رکابوب از وفاتپس  ل اسماءد. یبه نام محمد گرد یفرزند
ن عبدالله بن جعفر و یبنابرا .٣دیگرد ییحیبه نام  یصاحب فرزند زین اونمود و از 

 .٤با ھم برادرند ،از جانب مادر س یبن عل ییحیق و یر صدکمحمد بن ابوب
ھاشم  یبن ی رهیاز ت ص  اسالم یرسول گرام یصحابن یآخر س عبدالله بن جعفر

 .٥ده از جھان فرو بستیده کبود 

 فرزندان عبدالله ھمسران و
 عبارتند از: س فرزندان عبدالله بن جعفر

جعفر  مادرِ  فرزندش بود.ن یھم ، برگرفته از نامس عبدلله ی هینکه کبر کا جعفر* 
 ام عمر بود. ،اش هینکو نام داشت ه یبنت خراش عبسه یمبر، اکا

 یعنی ص  رسول خدا ی هاز نونھا یا ؛لثومک بر، محمد، عباس و امکا  ، عونیعل *
 .٦زاده شدند ص  خدا رسول دختو فاطمه  س طالب یبن اب ینب دختر علیز

 ھیچ فرزندی از او نماند.ه کن یحس *
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 ٤٥١ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

 یاز و ید و نسلیبه شھادت رس س ین بن علیه ھمراه حسکاصغر  عون و عون *
 یبن ی لهیعه بن عوف از قبیب بن نخبه بن ربی. مادرشان، جمانه بنت مس١نماند یباق

 فزاره بود.
ن بن یخوصاء بنت حفصه بن ثقف بن عابد ،ه مادرشانکدالله و محمد یر، عبکابوب *

 ر بن وائل بود. کلبه بن بعه بن ثلال میبن حارث بن ت یعد
 به جا نماند.  یز نسلیه از آنان نکو ھارون  ییحی، و یصالح، موس *
 بود.مسعود بن خالد  دختر یلیه مادرشان، لکمحمد  ام  ھا ویاب  جعفر، ام *
 د.ندشزاده  س ان عبدالله زینکاز  یکیاز ه کد و حسن یحم *

ر بن کب یعب بن عبدالله بن ابکحسن بنت   ام ،ه مادرشانکد یسع جعفر و ابو* 
 .عه بن عامر بن صعصعه نام داشتیالب بن ربک

 .٢عون امز ینجا نمانده است و   به یاز و یه نسلکه و اسحاق و قثم یمعاو* 

 نهیمت به مدیاش ازحبشه و عز طالب به ھمراه خانواده یاب بازگشت جعفر بن
ه و محمد نبه ھمراه ھمسرش اسماء و فرزندانش عبدالله، عو س طالب یجعفر بن اب

بر یخفتح  روزِ  ،رده بودندکه با او به حبشه ھجرت ک یآن دسته از مسلمانانن یھمچن و
ار یدن آنھا بسیاز د ص و آن حضرت دندیرس ص اسالم یرسول گرامه حضور ب

فرستاده بود تا از  یرا نزد نجاش یه ضمریعمرو بن ام ص خدا د. رسولیخرسند گرد
دو  ز آنان را سوارِ ین یار خودشان بازگرداند. نجاشیه مسلمانان را به دکند کتقاضا  یو
بر به محضر یروز فتح خ ن بزرگواران،ی؛ از قضا، اارشان فرستادیبه د و ردک یشتک

اش جعفر بن  لهیاز افراد قب یو تعداد س یاشعر یدند. ابوموسیرس ص خدا رسول
 ردند.ک یم ین سفر ھمراھیرا در ا س طالب یاب

 بشان شدیه افتخار دو ھجرت نصک یسواران یشتک
به ما  ص رم کا یه خبر ظھور نبکم یبودمن یدر «د: گوی یم س یاشعر یابوموس

ابورھم نام داشت و من از آنھا  یگریابوبرده و د یکیه کد. پس من و دو برادرم یرس
امبر یپ یله ام به قصد ھجرت به سویتر بودم، ھمراه پنجاه و سه تن از افراد قبکوچک

                                                           
 ).۲/۶ھمان ( -١
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در  یما را نزد نجاش یشتکم. اما یشد یشتکم. پس سوار یبه راه افتاد ص رم کا
 یزمانم تا یز بدانجا آمد. ما نزد او ماندیطالب ن یحبشه برد. ھمزمان با ما، جعفر بن اب

ه کاز مردم به ما  یبر بود. تعدادیم. و رفتن ما مصادف با فتح خینه رفتیه ھمه به مدک
دختر ، اسماء یم. روزیگرفته ا یشیگفتند: ما در ھجرت از شما پ می م،یبود یشتکاھل 

دار یرده بود و ھمراه ما از حبشه آمد، به دکه قبًال به حبشه ھجرت ک ل سیعم
نزد حفصه آمد و چون  س رفت. در آن اثنا، عمر ص رمکا یھمسر نب ل حفصه

 س س است. عمریست؟ حفصه گفت: اسماء دختر عمکین ید: اید، پرسیاسماء را د
گفت: ما در  س . عمریا آمده است؟ اسماء گفت: بلیه از راه درک یگفت: ھمان َحَبش
 ص خدا ) رسولیبه (قرب و دوستنرو، یم. از ایگرفته ا یشیھجرت، از شما پ

ست. شما ین نین شد و گفت: سوگند به خدا، ھرگز چنیاسماء خشمگ م.یسزاوارتر
گاه را نص می د، گرسنگان شما را غذایبود ص ھمراه رسول الله  حتیداد و افراد ناآ

م یدور و بدآب و ھوا، در غربت و ب ینیما به خاطر خدا و رسولش در سرزم یرد. ولک می
 ص م. به خدا سوگند تا سخنانت را به اطالع رسول خدا یبرد می و ھراس، به سر

بازگو خواھم  ص رم کا ینب یخورم. سخنانت را برا نمی ییچ آب و غذاینرسانم، ھ
م. یفزایبر آنھا ب یزینم و نه چکف یم، نه تحریه نه دروغ بگوکرد. سوگند به خدا ک

ن و چنان گفت؛ یرسول خدا! عمر چن یآمد، اسماء گفت: ا ص رم کا یه نبک یھنگام
ن و چنان گفتم. ی؟ گفت: به او چن»یداد یتو به او چه جواب«فرمود:  ص رسول خدا
ندارند. او و  یشتریآنھا از شما نسبت به من استحقاق ب«فرمود:  ص رسول خدا

 .١»دی، دو ھجرت داریشتکھجرت دارند و شما اھل  یکھمراھانش، 
را به  ص خدا رسول ی ن فرمودهیا ،یمادر عبدالله بن جعفر (اسماء) از فرط خوشحال

ن یبھتر شان،یه براکن سخن (یش رفت تا آنان را از ایذھن سپرد و نزد ھمسفران خو
مردم، «است:   ن مورد گفتهیدر ھم ل . نقل شده اسماء٢) باخبر گرداند،مژده بود

از من سؤال  ص رسول خدا ی ن فرمودهیو در مورد ا ندآمد یمن م مدسته دسته نزد
آنان ، ص ن سخن آن حضرتیا ی ا به اندازهیدر دن یزیچ چیه ھک ینمودند. به راست یم
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به آنھا  ص رمکا  ه رسولکبود  یا هین ھدیبزرگتر ،نیرد و انگار اک یرا خوشحال نم
بر یه در فتح خک یاز اصحاب سب اجازهکضمن  ص پیامبر اکرم. ١»ده بودنموم یتقد

 .٢نمود یکبر شریم خیز در غنایده بودند را نیراه رسه تازه از ک یناداشتند، مھاجر حضور

 طالب در مؤته یشھادت جعفر بن اب
ه کرا  یه گفت: زمانکدم یشن س د: از عبدالله بن جعفریگو یم یعلی یبن اب ییحی

اد دارم. در یبه  ،مادرم را از شھادت پدرم باخبر فرمود و ما آمد ی به خانه ص خدا رسول
به  ،مند؛ یشک یش) را بر سر من و برادرم مکدست (مبار ص آن ھنگام، رسول اکرم

به  ؛ر استیسراز یاز چشمان و ،کاش ه قطراتکدم یردم و دکاه او نگ کمبار ی چھره

ا�! إن «ود: نمدعا  ص رسول خدا . سپسبودس شده یخ ،ه محاسن آن بزرگوارک ینحو
 »خلقت من عبادك يف ذر�تهواب فاخلفه يف ذر�ته بأحسن ما حسن اثلأجعفراً قد قدم ايل 

 ؛شتافت یار باقیو) ثواب گام برداشت و به د یکین (نیبھتر یا! جعفر در راستایبارخدا«: یعنی
 یا داشته یش ارزانیاز بندگان خو یکی ی هینسل و ذر بهه کرا  یر و نعمتین خیز) بھتریپس (تو ن

آنگاه آن ». ریآنان را بر عھده گ سرپرستی ،خود جعفر،ن و پس از ک یز ارزانیجعفر ن فرزندان به

ا یآ !اسماء یا«:یعنی »يا اسماء: أال ا�رشك؟«خطاب به اسماء فرمود:  ص حضرت

 ؛شما یپدر و مادرم فدا خدا! رسول یا«گفت:  »؟بشارت دھم یزیتو را به چ یخواھ ینم

: یعنی »ةاهللا جعل جلعفر جناح� يط� بهما يف اجلن إنّ «فرمود:  »ست؟یبشارت شما چ
. »ندکتا با آنھا در بھشت پرواز  نموده یارزانھمانا خداوند در بھشت دو بال به جعفر «

خبر با ن موضوعی؛ مردم را از اشما یپدر و مادرم فدا خدا! رسول یا«گفت:  لاسماء
ه دست ک یدرحال ت ودست مرا گرف ص د: سپس آن حضرتیگو یم س د. عبداللهیینما

منبر نشاند.  ی پله نیتر نییز در پایمنبر رفت و من را ن یاالب ،دیشک یش را بر سرم مکمبار

اال إن جعفراً قد «فرمود:  ،ان بودینما اش در چھره یفراوانه حزن و اندوه ک یحال آنگاه در
 تداشھبه  )س( ھمانا جعفر !ھان«: یعنی »ةقد جعل هل جناحان يط� بهما يف اجلناستشهد و

 ی به خانه ص سپس رسول اکرم. »ندکدو بال داده شد تا با آنھا در بھشت پرواز  اود و به یرس
 آماده ییغذا س جعفر ی خانواده یتا برا دادبرد و دستور با خود ز یمن را ن و ش رفتیخو
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اب یآسشده را  پاک یجوھاو سپس پاک نمود جو  یمقدار ،ص نند. خادم آن حضرتک
، برادرم را ص اسالم یگرام ه نمود. رسول یتھ ییآنگاه آرد جو را پخت و از آن غذا ؛ردک
 .١میخورد غذا ص پیامبر اکرم با من و برادرم،ب ین ترتیدز فرا خواند و بین

 دینکه نیبه خاطر برادرم گربه بعد، از امروز 
رسول سه روز از شھادت پدرم گذشت، ه کآند: پس از گوی یم س عبدالله بن جعفر

: یعنی »يخ بعد ايلوم..أل اال تبكو«فرمود:  و ما آمد ی گر نزد خانوادهید یبار ص رمکا
پسران برادرم را نزد من «سپس فرمود: . »دینکه نیبرادرم گر یاز امروز به بعد برا«
؛ در حالی بردند ص رسول خداد: من و برادرم را نزد گوی ینقل م س عبدالله». دیاوریب

 هکنیتا ا» دیخوانبفرا  یشگریآرا« فرمود: ص خدا . رسولنبودیمکه چندان مرتب 
 صآنگاه رسول اکرمد. یرا تراشمان سر یموھا ص خدا رسولبه دستور  آمد و یشگریآرا

محمد به «: یعنی »ما عبدا� فشبه خليق و خليقأطالب و  ما �مد فشبه عّمنا ايبأ«فرمود: 
 ».ه من استیشب ،یظاھر یھایژگیاما عبدالله در اخالق و و ،مان ابوطالب شباھت داردیعمو

ا� «: ردکدعا گرفت و باال دست مرا  ص خدا د: آنگاه رسولیافزا یم س عبدالله
ا! در نبود جعفر خودت یبار خدا« :یعنی »هله و بارك لعبدا� يف صفقتهأاخلف جعفراً يف 

. »ت فرمایت عناکعبدالله بر عتیبر و در یگب  عھده ررا ب یو ی انت) خانوادهیو ص ی(سرپرست
نزد  ،میا م شدهیتیه من و برادرم کنید و از ایه مادرم، اسماء از راه رسحبوحن بیدر ھم

العيلة ختاف� «فرمود:  ص نمود. آن حضرت یوه و اظھار ناراحتکش ص رسول خدا
سرپرست آنھا ، آخرتا و یدر دنه من، ک یا در حالیآ« »ة؟نا ويلهم يف ادلنيا واآلخرأعليهم و

 .٢»)؟یم داری(و ب  یاز فقر (و مخارج آنھا) ناراحت ،ھستم

 ندک یش سوار میب خوکعبدالله را بر مر ص امبریپ
گشت  یسفر برم از ص اسالم یگرام  د: ھرگاه رسولیگو یعبدالله بن جعفر م

س کقبل از ھر  یبردند اما بار یم ص شواز آن حضرتیتش را به پیاز اھل ب یفرزندان
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بش سوار نمود. آنگاه کخود، بر مر یمرا جلو ،یبردند. و  ص من را نزد آن بزرگوار
ب یترت نیاو را پشت سرش سوار نمود و بد ص خدا آوردند. رسول   ن رایحس ایحسن 
 .١مینه شدیوارد مد ،میب بودکه ھر سه نفر ما سوار مرک یدر حال

 فرزندان جعفر یبرا ص امبریپ یدعا
 ورد ک یعبور م ییاز جا ص خدا رسول یند: روزک یت میرواث یعمروبن حر

 ص . آن حضرتبود یمشغول باز از بچه ھا یا تعدادبه کد یرا د س عبدالله بن جعفر
عت عبدالله یا! در بیبارخدا«: یعنی ٢»و يف صفقتهأا� بارك لعبدا� يف بيعته «د: نمودعا 

 .»نکت یت عناکبر
د یشکسه مرتبه بر سرم دست  ص خدا رسول یبارد: گوی یم س عبدالله بن جعفر

 ،ا! در نبود جعفریبارخدا« ٣»ا� أخلف جعفراً يف ودله«ه: کن دعا را خواند یو ھر بار ا

 .»ریگبعھده  رت از) فرزندانش را بیو حما یخودت (سرپرست

 ص رمکا امبریبا پ س عبدالله عتیب
 ر و عبدالله بن جعفر دریبن زبه: عبدالله کند ک یت میھشام بن عروه از پدرش روا

 کچشم مبار یعت نمودند. وقتیب ص خدا با رسول ،ھفت سال داشتندفقط ه ک یحال
 .٤ندکعت یش را باز فرمود تا با آنان بنزد و دستا یلبخند ،به آنھا افتاد ص خدا رسول

ده به جھان ید ،در ھمان سال ھجرت س ریح عبدالله بن زبیت صحیبه روا البته بنا
 .٥گشود

  س فرزندان جعفر یبرا ص خدا رسول ینگران
 تنزد اسماء بن ص اسالم یرسول گرام یند: روزک یت میروا س جابر بن عبدالله

ا یاند؟ آ ف شدهیگونه الغر و نح نیم، ایھا ه برادرزادهکچه شده «س آمد و فرمود: یعم
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خدا! اما به نظر  رسول یر، ایخ«اسماء گفت: » ش آمده است؟یشان پیبرا یلکمش
از زخم چشم، آنھا  ییرھا ید برایدھ یم اجازها یرسد دچار زخم چشم شده باشند؛ آ یم

ش آمده یگونه پ نیآخر چرا ا«فرمود:  ص رسول خدا» رم؟یار بگک، یشرع یذھایاز تعو
ز اجازه یگذاشت و آن بزرگوار ن درمیان ص ه را با آن حضرتی، قضلاسماء » است؟
 رد.یار بگکدرمان آنھا  یبرا یذ شرعیاسماء، از تعوه کفرمود 

 چگونگی رویارویی با مشکالت
ه کده بود دار ومادرم اسماء دستبه  ص خدا د: رسولیگو یم س عبدالله بن جعفر

اهللا اهللا ر�؛ ال أرشك به «ن دعا را بخواند: یھا و مصائب، ا یبا سخت نمواجه شد مھنگا
ش قرار کیس را شرک چیز و ھیچ چیخداوند، پروردگار من است و ھنه ییھر آ«: یعنی ١»شيئاً 

 .»نخواھم داد

  ص رمکا ینب بهت شتر یاکش
 یبکش بر مریمرا پشت سر خو ص خدا رسول ید: روزگوی یم س عبدالله بن جعفر

گاه آن را برمال نخواھم ساخت. پشت  چیه ھکرا به من گفت  یسوار نمود؛ سپس راز
 ص خدا ه رسولکبود  یین جاھایانبوه، بھتر یھا ا نخلستانیھا و  ختماناا سیوارھا ید

د بن یزید افراد پنھان بماند). یجا برود (تا از د حاجت بدان یقضا یداد برا یح میترج
 یه: روزکند ک یان میگونه ب نین اسناد، ایث را با ھمین حدیا ی مهاھارون، اد

 هکد ید یشتر آنجابود.  یانصار یکه متعلق به کشد  یا وارد محوطه ص خدا رسول
د. یرس یبه گوش م یبلند از و ییصدا بود و شده کاشپر از د و چشمانش، رک یناله م
ه آرام گرفت. سپس فرمود: کنید تا ایشکدست بر سر و پشت آن شتر  ص خدا رسول

رد: کآمد و عرض  ص ، خدمت آن حضرتیانصار یجوان» ست؟کین شتر یصاحب ا«

أما تتيق اهللا يف هذه ابلهيمة اليت «فرمود: ». ن شتر، ماِل من استیخدا! ا رسول یا«
ه خداوند، کوان ین حیا در مورد ایآ«: یعنی ٢»ملّككها اهللا؟ إنه شيك إيّل أنك جتيعه وتدئيه
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ه تو، او را گرسنه کرد کت یاکن شتر، به من شی؟ ایترس یده، از خدا نمیآن گردان کتو را مال

 .»یشک یاز او م ییفرسا سخت و طاقت یارھاکو  یدار ینگه م
 س را وداع گفت، عبدالله بن جعفر یجھان فان ص اسالم یه رسول گرامک یزمان

ل ینا ص رمکبا رسول ا یصحبت ، به افتخار ھمیه وک. و ثابت شده ١ده سال داشت
بن ه عبدالله ک یسانکگر یت نموده است. دیروا ص از آن حضرت یثیگشته و احاد

ش یس، و عمویرده، عبارتند از: مادرش اسماء بنت عمکت یث روایاز آنھا حد س جعفر
اند، عبارتند  ت نمودهیروا س ه از عبدالله بن جعفرک یسانک. بطالب  یبن اب یعل

ن، قاسم بن محمد، یبن حس یه، محمد بن علیمعاو ق؛ل و اسحایاز: فرزندانش: اسماع
ه، عبدالله بن یکعبدالرحمن بن عوف، عبدالله بن مل م بنیر، سعد بن ابراھیعروه بن زب

، خالد بن ساره، و محمد ی، عباس بن سھل بن سعد، مورق العجلیشداد بن ھاد، شعب
 .٢یرافع الفھم یبن عبدالرحمن بن اب

  س به عبدالله بن جعفر س عمر ردن ابنکسالم 
ند، کسالم  س عبدالله بن جعفر هخواست ب یم س عمر د: ھرگاه ابنیگو یم یشعب

فرزند  ی: سالم بر تو ایعنی ٣)اجلناحني (السالم عليك يا ابن ذيرد: ک می گونه سالم نیا
 .صاحب دو بال!

  س م عبدالله بن جعفریتعل هب س یر مؤمنان علیاق وافر امیاشت
 س خطاب به عبدالله بن جعفر س یعل یند: بارک یت میعبدالله بن شداد روا

ن یه ھرگز به حسن و حسکاموزم یرا به تو ب یلماتکعبارات و  یخواھ یا میآ«فرمود: 
و خواھان برآورده شدن  یاز خداوند را نمود یزیام؟ ھرگاه عزم خواستن چ اموختهین

ال اهل اال اهللا وحده ال رش�ك هل الع� العظيم؛ ال «لمات را بگو: کن ی، ایات بود خواسته
 .٤»اهل اال هو وحده ال رش�ك هل احلليم الكر�م
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از  یکین یبود و در جنگ صف س یش علیاران عمویاز  س عبدالله بن جعفر
 .١رفت یشمار م به یفرماندھان سپاه و

  س عبدالله بن جعفرو بخشندگی و سخاوت  یجوانمرد
 یه مردم، وکدامن و سخاوتمند بود  کدانا، بردبار، پا یشخص س عبدالله بن جعفر

از مسلمانان  یک چی. گفته شده: ھ٣دندینام یا قطب سخاوت می ٢سخاوت، یایرا در
 نبوده است. یتر از و دورانش، بخشنده

اند؛ در حجاز: عبدالله بن  ن مسلمانان عرب، ده تن بودهیتر ه بخشندهکنقل شده 
وفه: عتاب بن ورقاء از کد بن عاص. در یدالله بن عباس بن عبدالمطلب، سعیجعفر، عب

اض از یالف یرم بن ربعک، ایخارجه بن حصن فزار ربوع، اسماء بنیرباح بن  یتبار بن
د بن معمر، طلحه بن عبدالله بن خلف یالله بن ثعلبه. در بصره: عمرو بن عب میت ی رهیت

ره. در شام: کب یدالله بن ابیند و عبیرا طلحه الطلحات گو یه وکح یمل ی، از بنیخزاع
ر است کان ذیبن عبدشمس. شاه یالعاص بن ام یخالد بن عبدالله بن خالد بن اسد بن اب

 تر بوده است. نھا، از ھمه بخشندهیا درمیان س عبدالله بن جعفر
در خاطر سخاوت فراوانش، مورد اعتراض قرار گرفت. اما او  به س عبدالله یبار

ز مردم را به یار عادت داده و وخودم نکن ی: خداوند، مرا به اپاسخ این اعتراض فرمود
نم و بخشش و ک کن عادتم را تریترسم اگر ا یام. لذا م هش، عادت دادیخو یبخشندگ

 .٤ز قطع گرددیخودم ن یغ بدارم، روزیم را از مردم دریعطا
، س ه فرموده است: عبدالله بن جعفرکت نموده یروا س نین از حسیبن حس یعل

 س نیحس ین، از تواضع و فروتنیاست ا یھی. بد٥را به ما آموخت یسخاوت و بخشندگ
و انفاق در  یبارز سخاوت، جوانمرد ی ، نمونهس و گرنه او و بردارش حسنباشد.  یم

 رفتند. یشمار م ش بهیراه خدا بودند و سرآمد روزگار خو
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 س عبدالله بن جعفر یرامون سخاوت و بخشندگیچند پ یتیاکبه ح کنیا
 م:یپرداز یم

 ند:ک یم ییراھنما سعبدالله بن جعفر ی را به خانه ییمروان، گدا
درخواست  ینه نزد مروان رفت و از وین، در مدینش هیباد یک یشده: روزنقل 

 یاز مردم، حضور داشت، خطاب به و یادیجمع ز درمیانه کنمود. مروان  کمک
به دست  یزیچ یخواھ یباشد؛ پس اگر م یافکت یه براکم یندار یزیما، چ«گفت: 

 س عبدالله ی خانهآن شخص، رھسپار ». یبرو س د نزد عبدالله بن جعفری، بایآور
 ی خانه ی با بارش، بر دروازه یبکه مرکرد کد، مشاھده یجا رس شد. و چون بدان

ن، به محض ینش هیزان است. آن بادیز بر آن آوین یریستاده و شمشیا س عبدالله
 ل نمود:یشروع به خواندن شعر ذ س عبدالله ی دن به خانهیرس

 وةـت نبـل بيـن أهـفر مــأبوجع
 

 

 ورــمني طهـلمسلـل مـالهتــص
 

 ا لهـر بمـن األميـفر ظــأبا جع
 

 

 ك أمريـت عيل ما يف يديـوأن
 

 أبا جعفر يا ابن الشهيد الذي له
 

 

 ي أعيل اجلنان يطريـان فـاحـجن
 

 أبا جعفر ما مثلك اليوم أرجتي
 

 

 الة أدورــالغـي بـركنـال تتــف
 

درود فرستادن بر آنان، سبب ه کاست  ص امبریت پیابوجعفر، از اھل ب: «یعنی
 شود. یو آمرزش مسلمانان م کیپا

ات  یر، بر سخاوت و بخشندگیه امک یھست یتیابوجعفر! تو، ھمان شخص یا
 .یش داریار خویه تو، مال و ثروتت را در اختکدانست  ینان داشت و میاطم
 ند.ک یه با دو بالش، بر فراز بھشت، پرواز مک یھست یدیابوجعفر! تو، فرزند شھ یا

ر به یمگردان تا ناگز ید بندم؛ پس از من رویه بدو امکست یجز تو ن یسکامروز 
 ».ھا نشوم یپناه بردن به افراط

االھا و اموالم را قبل از آمدنت، به ک«گفت:  یخطاب به و س عبدالله بن جعفر
 ب، به جا مانده است؛ برو و ھر چهکن مرینون فقط ھمکفرستادم؛ اما ا ییجا
 .١»ام دهینار خریرا آن را به ھزار دیر را برندار؛ زیشمش یخود بردار، ول ی، برایخواھ می
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 ر و نام ماندگار:کو زودگذر با ذ یفان یاالک ی مبادله
سرود و  س در مدح عبدالله بن جعفر یب، اشعاریاز شاعران عرب به نام نص یکی
، یبه عنوان پاداش به ونار، یپارچه و درھم و د یاسب، و مقدار یکشتر و  یک، س عبدالله
ن عرضه یچن نیا یپوست اهیھمه پاداش را بر س نیه چرا اکرو بر او اعتراض شد  نیداد. از ا

فراتر از  ید است و سزاوار پاداشیاه است، اما شعرش، سفیاگر او، خود س«؟ فرمود: یدار یم
ن خواھد یود از با زیر یاست و د یام، فان ه آنچه به او دادهکنست یباشد. مگر نه ا ین میا

 .»خواھد ماند؟ یام سروده، ماندگار است و ھمواره باق ه دربارهک ییرفت؛ اما مدح و ثنا
 رخ دادهس یدالله بن قیو عب س ان عبدالله بن جعفریمزبور، م ماجرایگفته شده: 

 .١است
 یبر تو ا یوا«س گفت: یق نبمروان، به ا نب کعبدالمل گوید: یمصعب بن عبدالله م

گواه  س جعفر ابن خدا را بر بخشندگی هکگاه  ، بدانیدیا از خدا نترسیس! آیق ابن
؟ »دانند یممردم «: یگفت یم ،»داند یمخدا «گفتن  یا بھتر نبود، به جایآ گرفتی؟

ن را یمردم، ا ی و ھم تو، و ھم ھمه أل ه ھم خداوندکس گفت: به خدا سوگند یق ابن
 .٢ده و سخاوتمند است)نبخش یلی، خس ه عبدالله بن جعفرکدانند ( یم

 ن سروده است:ی، چنس شماخ بن ضرار در مدح عبدالله بن جعفر

 تيـر نعم الفـن جعفـك يا ابـإن
 

 

 يـارق إذا أتــأوي طـم مـونع
 

 ورب ضيف طرق احلي رسي
 

 

 ٣يـادف زاداً و حديثاً ما اشتهـص
 

 یبرا یپناھگاھو یکو چه ن یھست یو جوانمردیکجعفر! تو، چه ن ابن یا: «یعنی
ات  ھنگام درب خانه ه شبک یھمانانیار میوبند. چه بسک یات را م ه درب خانهک یافراد
 ».ه مطلوب آنھاستکشوند  یمواجه م یوبند و با استقبال و سخنانک یرا م

ن، نزدش آمد و ینش هیباد یکن اثنا، یمار بود؛ در ای، بس عبدالله بن جعفر یبار
 ل را سرود:یات ذیاب

 م قلقـدي وكـة للنـوعـكم ل
 

 

 ات من قلقلكـمكرمـللجود وال
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 ةـيـافـه عـه منلّ ـك الـسـألب
 

 

 معرتي ويف أرقكـيف نومك ال
 

 اـأخرج من جسمك السقام كم
 

 

 كـن عنقـال مـرج ذم الفعــأخ
 

ز آشفته و یرم نکو سخاوت و  ی، بخشندگیمار گشتیچون تو، ناراحت و ب: «یعنی
 د.یمضطرب گرد

را  ته وجودکھمچنان ،شفا دھد یمارین بیات، از ا یداریخداوند، تو را در خواب و ب
 ».ساخته است یاز افعال زشت و خساست، عار

 .١نار به شاعر مزبور، پاداش دادیھزار د س عبدالله بن جعفر
ه مشغول ک، به دو جوان افتاد شیھاسفریکی از در  س عبدالله بن جعفر گذر

 رد و گفت:ک س از آنھا، رو به عبدالله یکیبودند.  یگیر دیبرافروختن آتش در ز

 تهـه حني ألفيـول لـأق
 

 الم أبا جعفرـك السـعلي 
 

ابوجعفر!  یم: ایگو یو به او م گیرم یانس م یابم، با ویه او را درکگاه  آن: «یعنی
 ».سالم بر تو

 .رمحة اهللاو عليك السالمستاد و گفت: ین سخن، ایدن ایبا شن س عبدالله بن جعفر
 آن جوان گفت:

 وهذي ثيايب قد أخلقت
 

 كرـن منـد عفني زمـوق 
 

 ».امم تلخ و ناگوار استکھنه شده و روزگار، به کم، یھا لباس: «یعنی
 یگفتن». امت گرددکر و بپوش تا روزگار، به یم را بگیھا لباس«فرمود:  س عبدالله

 فاخر بر تن داشت. یلباس س در آن ھنگام عبدالله است:
  آن جوان گفت:

 اشمـه  يـنـم بـريـت كـفأن
 

 ويف البيت منها الذي يذكر 
 

ه تو را (به ک یا گونه و ھمان یھاشم ھست یبن ی تو، جوانمرد و بخشنده: «یعنی
 ».نندک یف می) توصیسخاوت و بخشندگ

است. (نه  ص رمک، صفات رسول اییگو یام! آنچه تو م گفت: برادرزاده س عبدالله
 .١ من)
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گذاشت  یر بالشینوشت و آن را ز س عبدالله بن جعفر یبرا ی، نامه ایمرد یبار
رد کآن بالش را برگرداند، مشاھده  س عبدالله یداد. وقت یه مکیبر آن ت س ه عبداللهک
ش نھاد. یگاه نامه را سر جا آنجاست. و سپس تمام مطالب نامه را خواند. آن یا ه نامهک

ز آنجا گذاشت تا صاحب نامه، آن را بردارد. ینار نیھزار د پنج یحاو یا سهکیدر ضمن، 
فرمود: بالش را برگردان و  س آمد، عبدالله س نامه، نزد عبدالله ی سندهیه نوک یزمان

 رد.کن یز چنیخود بردار. او ن یر آنست، برایه زکآنچه را 

 : س ریزب یرامون بدھیپ ب ر و عبدالله بن جعفریان عبدالله بن زبیم ییگفتگو
داده  س ریون درھم به عنوان وام، به زبیلیم یکمعادل  یمبلغ س عبدالله بن جعفر

رفت و  س جعفر نزد ابن س ریوفات نمود، عبدالله بن زب س ریه زبکنیپس از ا بود.
ون درھم از تو، یلیم یک، یه وکپدرم نوشته شده  ی نامه تیعبدالله! در وص یگفت: ا

بود.  یی، آدم راستگوس ری؟ پاسخ داد: زبین را قبول داریا تو، ایبوده است. آار کبستان
 س ری، عبدالله بن زبی. پس از مدتیریطلبش را بگتوانی  می ،ھیخوابه کزمان  رو ھر نیاز ا
اش  نامه تیرده بودم؛ پدرم، در وصکآمد و گفت: من، اشتباه  س عبدالله بن جعفر نزد

دم. یفرمود: باشد؛ ھمه را بخش س جعفر . ابنیارکبستانه تو، از او کنوشته است 
 .٢رمیپذ ین را نمیگفت: نه؛ من، ا س ریزب ابن

نون که تاکاست  یت جود و سخاوتیاز نھا کیت، حایاکن حید: ایگو یم / یذھب
 .٣میسراغ دار

 ازدواج: یعمار برا به ابن س جعفر ابن کمک
 یه: بارکند ک یت میرواه از پدرش از جدش یکمل یدالله ابیمحمد بن عب

 یبر و یزینکبخرد. نخاس،  یزینک یعمار، نزد نخاس رفت تا از و حجاز، ابن ه یفق
عمار با  ه ابنکبود  یفراتر از پول یلیه خکن نمود ییش تعیبرا یمتیعرضه داشت و ق

د، یعمار، او را د بود و چون ابن یرو بایما و زیس ار خوشیور، بسکز مذینک. داشت خود
 یالتکمشبروز افت و سبب یش یافزا ،زینکعمار به آن  ابن یاش شد. دلبستگ دلبسته
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ز افزود. از ینکمت ین موضوع باخبر شد، تا توانست بر قیه از اکد. نخاس یاو گرد یبرا
شد. به  یخود م یآمد، از خود ب یان میعمار به م ز نزد ابنینکن یر اکذ یرو وقت نیا

ردند. کن سبب عطاء، طاووس و مجاھد رحمھم الله، نزدش رفتند و او را سرزنش یھم
 ن سرود:یعمار، چن ابن

 يلومني فيك اقوام اجالسهم
 

 ا أبايل أطار اللوم أو وقعاـفم 
 

ن ینند، اما من از اک ینانم، مرا به خاطر تو سرزنش میھمنش !زینک یا: «یعنی
 ».دھم یت نمیندارم و بدان اھم کیھا با مالمت

د. یز رسین س ز، به عبدالله بن جعفرینکعمار به آن  ابن یسرانجام خبر دلباختگ
 یداریھزار درھم خر  ز را به چھلینکز فرستاد تا ینکرا نزد صاحب آن  ی، شخصیو

د و یارایز را خوب بینکه آن کزانش دستور داد ینکگاه به سرپرست  د و آنینما
نه شد یوارد مد س گاه ابن جعفر رد. آنکن یز چنیاو ند و یبر تنش نما ییبایز یھا لباس

اھل  ی ه ھمهکنیخالصه ا ؛ردندک یآمدند و به سالم م ینار نزدش مکو مردم از گوشه و 
 س عمار نبود. عبدالله بن جعفر از ابن یاما خبر ،آمدند س جعفر ، به استقبال ابن حجاز

رو  نید؛ از ایعمار رس خبر، به ابنن یا» نم؟یب یعمار را نم چه شده؟ چرا ابن«د: یپرس
عمار  اما ابن ،زدیعمار برخ خواست به احترام ابن یم س آمد. عبدالله س جعفر نزد ابن

پاسخ  »رده است؟کبا تو چه  ،یات به فالن یدلباختگ«د: یپرس س جعفر نگذاشت. ابن
اگر ا یآ«فرمود: ». گرفته است یمحبتش در گوشت وخون و مغز و استخوانم جا«داد: 

من است و  یش رویھر لحظه پ ،او ؛ت شومیفدا«گفت: » ؟یشناس ی، مینیاو را بب
ه ک یبه خدا سوگند از زمان«فرمود:  س جعفر ابن». باشد یذھنم، ھمواره بدو مشغول م

دستور داد آن  س جعفر ابن». ام ردهکبه او نگاه ن یا لحظه یام، حت دهیز را خرینکن یا
 س جعفر رون آمد. ابنیبا بیفاخر و ز یخرامان و با لباس ز،ینکاورند. آن یز را بینک

 عمار، گفت: ابن» ن است؟یت ھمیا دلربایآ«د: یپرس

 هي الّتي هام قلبي من تذكرها
 

 النفس مشغولة أيضاً بذكراهاو 
 

 ».ام ش شدهیدایو ش  ه دلباختهکاست  ییھمان دلربا ،نی؛ ایآر: «یعنی
 کت مباریتو باشد. خداوند، او را برا ز ازینکن یا کنیا«گفت:  س جعفر ابن
ه تنھا از ک یدر حق من نمود یت شوم؛ تو، امروز لطفیفدا«عمار گفت:  ابن». بگرداند

 یزش، راھینکعمار، با  ه ابنکپس از آن». رود یم ین لطف و احسانیخداوند انتظار چن
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عنوان  صد ھزار درھم بهیکه ک، به غالمش دستور داد س حعفر د، ابنیاش گرد خانه
نند. ک ینار ھم زندگکدر  یا چ دغدغهیدو، بدون ھ عمار ببرد تا آن ابن ی ه، به خانهیھد
ش یداند رسالت خو یخداوند م یراست به«ست و گفت: یگر یعمار از فرط خوشحال ابن

ه ھرچند کخورم  یت شوم؛ قسم میجعفر! فدا ابن یند. اکواگذار  یسکرا به چه 
ا ین دنیبھشت را داده است، اما تو، ھم ی جاودانه یھا نعمت ی به ما وعده أل خداوند

 .١»یدیمان بھشت گردانیرا برا

 عذره، از ما سبقت نگرفت: یاز بن یرمردیس جز پک چیدر سخاوت، ھ
از سفرھا با عبدالله بن  یکید: در یگو یم س عبدالله بن جعفر ی هدح، آزادشیبد
ه صاحب کم یم و متوجه شدیاتراق نمود یمه اینار خکھمراه بودم؛ در  س جعفر

را  یه شترکم یدید ینینش هین اثنا بادیعذره است. در ا یبن ی رهیاز ت یرمردیمه، پیخ
در  ییآورد. او، شتر را نزدمان آورد و از ما چاقو خواست. ما، چاقو  یما م یبه سو

روز ». ماستن، از آِن شیا«رد و گفت: کم و او، در دم، شتر را نحر یارش گذاشتیاخت
ارش یدر اخت ییه چاقوکما آورد و از ما خواست  سویبه  یرمرد، شتریز ھمان پیدوم ن
چطور «م. گفت: یم: ما، ھنوز گوشت داریرد. گفتکمان نحر یم تا شتر را برایبگذار

سرانجام شتر را نحر نمود و » د؟ین است بگذارم در حضور من، گوشت مانده بخورکمم
رد، مریه آن پکم یجا اتراق داشت ز ھمانیما داد. روز سوم نش را به یھا تمام گوشت

بردار نشد و  م، باز ھم دستیم ھنوز گوشت داریگر نزدمان آورد؛ ھرچه گفتید یشتر
ه در کن است من حضور داشته باشم و بگذارم کچطور مم«رد و گفت: کآن را ذبح 

د. یباش یسیسخ یھا نم شما آدمک ید؟ من، گمان میحضور من، گوشت مانده بخور
قبل از حرکت، م. یم و عزم سفر نمودینمود کجا را تر د: سرانجام آنیگو یح میبد

پاسخ » ؟یاز مال و منال، چه با خود دار«خادمش را فرا خواند و گفت:  س جعفر ابن
لباس  ی ه آن بقچهکدستور داد  س جعفر ابن». ناریاز لباس و چھارصد د یا بقچه«داد: 

وارد  س جعفر ابن زِ ینکه ک یرمرد ببرد. زمانیآن پ ینار، برایرا به ھمراه چھارصد د
را به او سپرد. آن زن، از قبول  س جعفر ابن ی هید و ھدیرا در آنجا د یمه شد، زنیخ

، یھمانیافت و میه در قبال ضکم یھست یا رهیما، از ت«د و گفت: یه، امتناع ورزیھد
بازگو نمود.  یو یبازگشت و ماجرا را برا س جعفر ز ابنینک». میریگ ینم یمزد
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ن، اما اگر قبول کمش یه را تقدین ھدیاش برو و ا مهیدوباره به خ«گفت:  س جعفر ابن
به  س جعفر ز ابنینک یوقت». مه بگذار و خودت، بازگردینار خکآن را  ،ن باریرد، اکن

ت دھد؛ ما، کتو را بر ،برو؛ خداوند«رفت و گفت: یه را نپذیمه رفت، آن زن، ھدیدرب خ
م. تو را یریگ یھمان، اجرت نمیاز م ییرایافت و پذیه در قبال ضکم یھست یا فهیطا
ھت خواھد یند، حتمًا تنبین حال ببیو تو را در ا  دیایرمرد، بیو پ ینکخدا اگر سماجت  به
ه کپس از آنوست. یمه گذاشت و به ما پینار خکپول را  ی سهکیز، بقچه و ینک». ردک

ه کآمد. از دور معلوم نبود  یما م به سویه کم یدیرا د یم، شخصیمودیرا پ یمسافت
شد  یک، به ما نزدیرمرد است. ویه ھمان پکم یدیشد، د یکخوب نزد یست، اما وقتکی

 یا لحظه یسرعت دور شد و حت مان پرتاب نمود و بهیرا به سو س جعفر ابن یایو ھدا
، از یعذر رمرد ین پیس جز اک چیدر سخاوت، ھ«فرمود:  س رجعف رد. ابنکھم درنگ ن

 .١»ما سبقت نگرفت

 اران را دوست ندارد:ک خداوند، اسراف
ن یت؛ ایپدر و مادرم، فدا«آورد و گفت:  س ان نزد عبدالله بن جعفریبر ی، مرغیزن

استفاده ش یھا ز بود و من، با او انس داشتم و از تخمیدخترم، عز ی م به اندازهیمرغ، برا
نم، اما ھر کن، دفن کان ممکن میه آن را در بھترکردم. با خود عھد بسته بودم ک یم

افتم؛ از ین مرغ نیدفن ا یم تو براکبھتر از ش ییچ جاین، ھیزم یدم، در رویشیچه اند
دستور داد تا آن مرغ  س جعفر نم و به تو بدھم. ابنکان یم گرفتم آن را بریرو تصم نیا

 یپول، به و یخرما و مبلغ یگندم و قدر یرند و در قبال آن، مقداریبگ لیرا از او تحو
ه یت؛ (چرا در ھدیپدرم، فدا«د، گفت: یرا د س جعفر ابن یایزن، ھدا یبدھند. وقت

 .٢»اران را دوست نداردک ؟!) خداوند، اسرافیردکو اسراف  یرو ادهیدادن ز

 :س جعفر ابن یگر از بخشندگید یداستان
، یسکنه آورد، اما یفروش به بازار مد یر براکش یبصره، مقدار یاز اھال یکی

به  س رونق شد. عبدالله بن جعفر یساد و بکرد و بازارش، کن یداریرش را خرکش
ار یگان در اختید و به راینما یداریش را از او خریاالک یدارش دستور داد تا تمام خزانه

                                                           
 ).۲۹/۱۹۰خ دمشق (یتار -١
 .۴۳۲-۴۳۰)، ص۶۱/۸۰خ اإلسالم (یتار -٢
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رونق شد،  یور، بکر بازرگان مذبازا یه وقتکآمده است  یتی. در روا١مردم بگذارد
 س جعفر ز نزد ابنیبرود. او ن س ه نزد عبدالله بن جعفرکردند ک یی، او را راھنمایا عده

گاه ھمه را  نمود و آن یداریخر یمت خوبیش را به قیاالکتمام  س جعفر رفت و ابن
ا یآ«د: یت، پرسین وضعیای  ، با مشاھده ار مردم نھاد. فروشندهیگان در اختیطور را به

 .٢»یآر«فرمود:  س عبدالله» نھا بردارم؟یاز ا یزیتوانم چ یمن ھم م

 ارسال شده بود: س جعفر ابن یه براید بن معاویزیه از جانب ک یه ایانفاق ھد
 س جعفر رد، اما ابنکارسال  س جعفر ابن یبرا یا ارزنده ی هیه، ھدید بن معاویزی

خود، نگه  یاز آن را برا یزیچ چیو ھم نمود ینه تقسیان مردم مدیتمام آن را م
 .٣نداشت
د دستور داد یزیه رفت، ید بن معاویزیارنش، نزد یبا  س ه عبدالله بن جعفرک یزمان

از  یا هین ھدید: چنیگو یم ی. ذھب٤بدھند یه به ویدنار به عنوان ھیون دیلیه دو مک
ه کدانست  ید میزیرا یست؛ زینچشمگیری  ی هیھد س جعفر د به ابنیزیھمچون  یسک

 .٥»از او به خالفت سزاوارتر است س جعفر ابن

 :س عبدالله بن جعفر ین براینش هیباد یک یدعا
 یچنان نعمت خداوند، آن«رد: کگونه دعا  نیا س عبدالله بن جعفر ی، براینینش هیباد

ه از تاب و توانت، ک ییو تو را از بالھا ییایرش برنکش ی ه از عھدهکبدارد  یتو ارزان هب
 .٦»دیخارج است، محافظت فرما

 نار، بخشش به خروار:یحساب به د
، چانه یدرھم با شخص یکخاطر  بهکه دند یدرا  س عبدالله بن جعفر ،یا عده یبار

و  ینک یتاب، بذل و بخشش مکحساب و  یش، بیزد. به او گفتند: تو، از اموال خو یم
آن، مال من است و آن را انفاق «؟! پاسخ داد: یزن یدرھم، چانه م یکخاطر  به کنیا

                                                           
 ).۲/۱۹طبقات ( -١
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ه آن را کن، عقل من است یباشد و) ا یم درمیانتجارت  ی نجا مسألهینم، اما (اک یم
 .١»ورزم (تا در تجارت سود ببرم) یرم. پس بر آن بخل میگ یار مک تجارت به یبرا

 د:ینما کمک یه قبل از درخواست سائل، به وکبخشنده، آنست 
ه پس از درخواست کست ین یسکسخاوتمند، «د: یگو یم س بن جعفرعبدالله 

ه چھره و طرز سخن کاست  یسکمند، ته سخاوکند؛ بلک یم کمکازمندان، به آنان ین
 یسکد. ھمانا سخاوتمند، ینما کمکببرد و به او  یپ یاز ویگفتن طرف مقابلش به ن

ازمندان، بذل و یدرخواست نه پس از که خود، آغازگر بذل و بخشش باشد (نه آنکاست 
 .٢»ند)کبخشش 

 م:یفروش یمان را نمیھا یکیما، ن
ر یاش را با ام ه خواستهکدرخواست نمود  س جعفر از بازرگانان سواد، از ابن یکی

 درمیان س یاز آن شخص را با علین س جعفر بگذارد. ابن درمیان س یمؤمنان عل
ھزار  ور، چھلکشد. بازرگان مذ یدگیس، ریاز ویر مؤمنان، به نینھاد. و به دستور ام

رش آن یاز پذ س فرستاد. اما عبدالله س عبدالله بن جعفر یر براکدرھم به عنوان تش
 .٣»میفروش یمان را نمیھا یکیما، ن«د و گفت: یامتناع ورز
 یم، پولینک یگران میه به دک یو احسان یکیما، در قبال ن«مده است: آ یتیدر روا

 .٤»میریگ ینم

 سھم داشتند! سجعفر ھمگان، در مال و ثروت ابن
به چه  یدند: پدرت، در سخاوت و بخشندگیپرس س عبدالله بن جعفر نه بیاز معاو

را در مال و  گانانگار تمام مال و ثروت پدرم، از مردم بود و ھم«د؟ پاسخ داد: یرس یمقام
رد، ک یواست مدرخ یزیچ یه از وکس ک دانست؛ ھر آن یم میو سھ یکش، شریثروت خو

ساخت.  یش را برآورده مینمود، تقاضا یم ییس، از او تقاضاکد و ھر یرس یبه خواسته اش م
 .٥»پرداخت یمال نم ی رهیاز، به ذخیرد و ھنگام نک یغ نمیچ گاه از بذل و بخشش، دریھ
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 : س هیبا معاو س عبدالله بن جعفر ی رابطه
رد و نزد ک ی، رفت و آمد مکعبدالمله و یھمواره نزد معاو س عبدالله بن جعفر

شوا و یه پکآن را داشت  یستگی، شایبرخوردار بود. و یا ژهیگاه واال و ویدو از جا آن
 .١ر مؤمنان شودیام

از  یکیه کمانه بود یقدر استوار و صم آن س هیبا معاو س جعفر ابن ی رابطه
 س ه عبدالله بن جعفرکد: نقل شده یگو ید. ابان بن تغلب میه نامیفرزندانش را معاو

داد و  یون درھم به او میلیم یکز ھر بار یرفت و او ن یم س هیبار نزد معاو یکھر سال 
 .٢ردک یم یدگیش رسیھا به خواسته

 س هیجعفر و معاو رامون روابط ابنی، پیخیو تار یادب یھا تابکدر  یادیات زیروا
ات ین روایاز ا یا  نمونهر کبه ذ کنیرمعتبرند؛ ایاساس و غ یه بکده ینقل گرد

 م:یپرداز یم
 نار:یدبن د یبن سع ییحیت یروا -۱

  ه ناگھانکبود  س هیھمان معاویاخ خضراء (سبز) مکدر  س عبدالله بن جعفر یشب
شده بود.  مالمت س ین بن علید و در آن، در مورد حسیرس س هیبه معاو یا نامه
در مورد  مرا یسکد و گفت: چه یوبکن ینامه را بر زم یاز فرط ناراحت س هیمعاو
 یو ه باکام  م گرفتهیه من تصمکسوگند  به خداند، ک یم سرزنشتراب  ین بن ابیحس
به  یبا مدارا و نرم س رد. عبدالله بن جعفرکخواھم  ار راکن ینم و حتمًا اکن یچن

 ن رفتاریرسد (ا یگفت. به نظر م کر را ترصپرداخت و سرانجام برخاست و ق یگفتگو با و
به خانه  س عبدالله یرد. وقتکره یدو را ت روابط آنو ند کدو رخنه اف ان آنیه) میمعاو
ز ین س هینه شد. معاویمد و ھمان شب رھسپار دآماده کنن بش راکمر دستور داد ،دیرس
با  ٣خانه رفت. ھمسرش، بنت قرظه به ،دا بودیاش ھو در چھره یه ناراحتک یالحدر

داده و  دشناما به او ی؟ آیا چه روا داشته س جعفر ابند: بر یپرس یو ی مشاھده
 اخدبه ؟ است ردهکرا ناراحت  یه وک یا زبان رانده ش بریدر مورد پسرعمو یسخنان

دار  را خدشه س ان ما و عبداللهیم ی رابطه ،ارکن یتو با ا ؛یا ردهک یبدکار ه کسوگند 
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نمود.  یر مکش فیخو ی ردهکخوابد و مدام به بآن شب نتوانست  س معاویه. یا دهنمو
را  س د عبداللهیه امروز خودم باکگفت: به خدا سوگند  و برخاست یصبحگاھان از جا

افت و به یس را نکچیجا ھ د. در آنیگرد یو ی نم. و باالخره عازم خانهکدار یاز خواب ب
ه از ک یا ھمان لحظه :او گفتند بهپرداخت. س و جو در مورد عبدالله بن جعفر پرس
فرستاد و خطاب  یرا به دنبال و یا عده س هینه شد. معاویعازم مد ،رون آمدیب تقصر

او را  ،ده بودینه رسیش در مدیخو ی اگر به خانه یحت ،دیافتیھا گفت: ھر جا او را  به آن
او را نزد رساندند و  س خود را به عبدالله بن جعفرآنھا  .دیوربیاد و نزد من یگردان باز

 یاز و ،ن شب زده بودآه ک یخاطر سخنان به س هیبازگرداندند. معاو س هیمعاو
به تو  ،یبا خود بردرا که آنچه تمام رد و گفت: من تو را آزردم و ک یعذرخواھ

شتر و تعداد  یک شد،نه یعازم مد س عبدالله بن جعفر زمانی که :دم. گفته شدهیبخش
ب ین ترتیدبا خود برد و ب شده بود)ه یبه او ھد س هیمعاو سویه از کگوسفند ( یفراوان

 .١گردیداو برطرف  یناراحت
بن  ییحی. استف یضع ش،ست و ضمن منقطع بودن اسنادیح نیصح ،تین روایا
ود دارد، مجھول و ناشناخته است. جت وین روایه در سند اک ینار سعدید بن دیسع

 ،خیات (شعر) و تاریادب ھایباتکاما در  ،میر نمودکت را تنھا به عنوان مثال ذین روایا
رد  س هیو معاو س ان عبدالله بن جعفرین اشعار میه ادعا شده اکده ینقل گرد یاشعار

 ده است.یوبدل گرد
د یه خبر رسیبه معاو یند: بارک یم سره بن حلبس نقلیونس بن میبه عنوان نمونه 

ه شده (و مضطرب گشت یدر زندگ ییالت و تنگناھاکدچار مش س ه عبدالله بن جعفرک
 رد.کاو ارسال  یاو نوشت و برا یر را برایت زیدو ب یا نامه ین خاطر طیاست). به ھم

 مرء يصلحه فيغنيـال الـمـل
 

 عف من القنوعأ هرــمفاق 
 

 ائب تعرتيهـود به نـسـي
 

 من االيام كالنهر الرشوع 
 

از ین یشود (و او را ب یو یازھایموجب رفع ن یسک ییاگر اموال و دارا: «یعنی
ه ک یالتکاش، او را از مصائب و مش ییرا دارایز ؛از قناعت بھتر است ،نیا ،سازد)

 ».بخشد یم ییرد، رھایگ یام، او را در بر میا گذرِ  در ،الب خروشانیھمچون س

                                                           
 ف و منقطع است.یت ضعین روای). اسناد ا۲۰۰و  ۲/۱۹الطبقات ( -١
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ه کرد کرد و به او سفارش که یتوص یرو انهیرا به م س ه، عبداللهیدر ضمن معاو
در  س اما عبدالله بن جعفر او خرده گرفت.ار بر کن یگر مسافرت نرود و به خاطر اید

را داد و از بخشندگی خود و نیز از اینکه با سخاوت و  س قالب شعری، پاسخ معاویه
چھل ھزار دینار  س خرد، سخن گفت. از اینرو معاویه می بخشندگی، آبروی خویش را

 .١ھای خود را بپردازد برایش فرستاد تا بدھی

 :یقیموس دادنگوش و  س عبدالله بن جعفر

 ،یه وکاند  نسبت داده س به عبدالله بن جعفر یخیو تار یادب ھای باتکاز  یاریبس
ن یاست ا یھیمشغول بوده است. بد یبارگ و زن یقیداشته و ھمواره به موس یانکزینک

در مورد  یخیف تاریات ضعیآنھا ثابت نشده است. روا یو درست ردصحت ندا ،اتیروا
 یمفصل و طوالن یتیروا یط ،رکاز جمله ابن عسا ؛فراوان است س بن جعفرعبدالله 

آمد و با  یار خوشش میخوان (خواننده) بس آواز یاز زن س آورده است: عبدالله بن جعفر
با صیغه ای که بیانگر ضعف روایت است، ز یر نیثک . ابن٢آمد یبه وجد م یخواندن و

 است. هردکنقل  ،ن مضمونیبه ھم یتیروا
) س (ابن جعفر :گفته شده«ش آورده است: یتاب خوکز در یعبدالبر نعمر بن  ابو

چ یھ ،تین روایح ایدر توض یذھب». ٣دانست ینم یقیموساشکالی بر گوش دادن 
 .٤ر ننموده استکذ ،ه قابل اعتماد باشدک یسند
د است. یه مورد تردیاز اصل و پا ،از آنھا یندارد و برخ یچ اعتباریھ ،اتیگونه روا نیا
 س وجه عبدالله بن جعفر چیرم و معتقدم به ھیپذ یات را نمین روایا بنده، اینرواز 

 پرداخته است. یو غنا نم یبارگ دانسته، و به زن یرا مجاز نم یقیموس

 :س ابن جعفر وفات
ل جحاف در یه سک یھمان سال یعنی یدر سال ھشتاد ھجر س عبدالله بن جعفر

اند  دهیل را جحاف نامین سیجھت ا را وداع گفت. از آن یدار فان ،وستیه به وقوع پکم
ر آن یه در مسکرا  یو حجاج کردنابود را که بر سر راھش قرار داشت، آنچه  ه ھرک

                                                           
 ).۲۹/۲۰۰خ دمشق (یتار -١
 ).۲۹/۱۹۵خ دمشق (یتار -٢
 ).۳/۸۸۱عاب (یاالست -٣
 ).۳/۴۶۳ر اعالم النبالء (یس -٤
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حجاج را نداشت. دادن نجات توان  ،یا زنیچ مرد و یه ھک یبه نحو ؛با خود برد ند،بود
 ١هکوه حجون در مکآن از  یھا ه آبکچنان بزرگ (و خروشان) بود  آن ،لین سیا

 را غرق نمود. یادیگذشت و افراد ز
 ی از خانه ،بود ارتقاع آن یکه نزدکه را فرا گرفت کقدر شھر م آن ،گفته شده: آب

 ۸۵ا ی ۸۴و در سال  یسالگ ۸۰در سن س . نقل شده: ابن جعفر٢بگذردھم عبه ک
او در ھمان  است. اما ابن عبدالبر معتقد است  ردهکم ین تسلیجان به جان آفر یھجر

ر یبن مروان، ام که در زمان عبدالملکرد و ابان بن عثمان کوفات  یھجر ۸۰سال 
 .٣نماز جنازه خواند یبر و ،نه بودیمد

                                                           
 ).۲/۲۱۵معجم البلدان ( -١
 ).۱۲/۲۹۶ة (یالنھایة والبدا -٢
 ).۲/۸۸۱عاب (یاالست -٣



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چهارم مبحث
 س هیبا معاو س یصلح حسن بن عل

 و شدعت یب س با حسن، به صورت عمومی س پس از شھادت امیر مؤمنان علی
ش از یه پک یمردمان ین تمامیو ھمچن س یعل دوران خالفتفرمانداران و فرماندھان 

ن یددند و بوعت نمیز بین س با حسن ،رده بودندکعت یب س ین علینمرالمؤین با امیا
 ،ین گشت و زمام امور را به دست گرفت. وانامسلم ی فهیخل س یب حسن بن علیترت

ا پرداخت و یم عطایمختلف فرستاد و به تقس ینواحش را به یو فرمانداران خو کارگزاران
بر سھم آنان افزود و  ،اند ت داشتهکھا شر ه در جنگک یناردن مجاھدک یراض یبرا

 .١ندکجلب  را انت آنیتوانست رضا
را به  س هیمعاو توان رویارویی باه کده بود یرس یا به مرحله س یحسن بن عل

و  ی، اخالقی، نظامیاسیاستوار او به لحاظ سگانه و یت یرا شخصیز دست آورده بود؛
 یم بن عدکس بن سعد بن عباده، حایچون ق ییتھای، و وجود شخصسو یکاز  ینید

داشتند، از  یادیز یکیتکو تا ینظام ییه تواناک یگر از فرماندھانید یو چند یطائ
 س حسن حالن یفراھم آورده بود. با ا یو یبرا یار خوبیت بسیموقع ،گرید سوی

و سازش به صلح  و کشته شدن مسلمانان، یزیاز خونر یریح داد به منظور جلوگیترج
 ، ھیچد. اویرا حفظ نما یامت اسالم یپارچگیکوحدت و  و بدین سان روی بیاورد

 .٢نداشت یویدن جاه و مقاما و یبه دن یا عالقه
ش قرار یار خوک ی لوحه را سر یوحدت امت اسالم تالش برای س یحسن بن عل

                                                           
 .۵۵ن، صییو مقاتل الطالب ۶۷، صیم االموکظل الحفي  خ العراقیتار -١
 م پرداخت.ین موارد خواھیل به ایبه تفص یندهدر مباحث آ -٢
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در  ،و ھمچنان زمام امور داشت قدرتمندی ینظام یرویه نک یدرحالآن ھم داد. 
 س حسن یه بر اقتدار نظامکده نمونقل  یتیروا یبود. امام بخار شارانیدست او و 

) را به گونه س ان (حسنیرکگردانھا و لش«د: یگو یم س عمرو بن عاص کند. می  داللت 
 س ی. حسن بن عل١»نیستندردار ب دست ،نشوندروز یش پیخو یه تا بر رقباکافتم ی یا
ارم بودند و اگر به آنھا دستور جنگ یمھتران عرب تحت فرمان و در اخت: «فرمود یم
 .٢»دندنمو یز صلح میردم،آنھا نک یدند و اگر صلح میجنگ یمن م در کنار دادم، یم

ه کنداشت  ضرورتیگر ید ،برخوردار نبود یمقتدر ینظام یرویاز ن س اگر حسن
 ،ه بودشدمقرر  یه توسط وک یبا او به گفتگو بپردازد و به شروط و ضوابط س هیمعاو

) یاسی(و س یبه لحاظ نظام س ه حسنک دانست یم س هیرا اگر معاویز ؛تن دھد
شد و زحمت  یوفه مکوارد  یا چ دغدغهیبدون ھ چندانی ندارد، ف است و قدرتیضع

بر  به راحتیو  داد یمنتن  یبه شروط و گشت و یمرا متحمل ن س مذاکره با حسن
و  یضعف نظام س هیبا معاو س ل صلح حسنیا دلیآ یافت. راستی یم ظفر س حسن

 .؟!٣بوده است س یحسن بن عل یاسیس
قدرت  س د: حسنیگو ین سؤال میدر پاسخ ا السنۀ  تاب منھاجکدر  / هیمیابن ت

 یبر و ،بودند س هیان معاویرکاران و لشیتر از  مکارانش ھرچند ی یداشت به ھمراھ
ار بزرگ ظفر یبس یرکبر لش ،کاند یتعداد از موارد یاریه در بسک ھمچنان ؛روز شودیپ
 ه شدتب ،و تفرقه آشوبو با  داشت سترگ یاخالق س یاما حسن بن عل ،اند افتهی

ب ین ترتید. بداد یم اھمیت زیادی ،یامت اسالمبه وحدت و یکپارچگی مخالف بود و 
 و را برداشت یان امت اسالمیم یھا افکش س یحسن بن عل ی لهیبه وس أل خداوند

 .٤ساخت یکپارچهمسلمانان را متحد و 
گاھی دار یب ھمیشه شخص س حسن و ایجاد وحدت و به اصالح امت  هکبود و آ

 یستادگیموانع و تنگناھا ا برابردر  ،ن ھدفیدن به ایرس ید و برایشیاند یمیکپارچگی 
 سر ،یل قلبیبرخالف م ،ماتیدر برابر نامال امت، مصلحت یز براین یرد و گاھک یم

                                                           
 ).۲۷۰۴( یبخار -١
 ح است.یو مسلم صح یث به شرط بخارین حدی) ا۳/۱۷۰( کالمستدر -٢
 .۶۰،۶۱نه، صیبطا ،نییخ الخلفاء االمویتارفي  دراسة -٣
 .۶۱ن صییخ الخلفاء االمویتارفي  ) و دراسة۴/۵۳۶السنة ( منھاج -٤



 سحسن مجتبی           ٤٧٤

شروط و  ،صورت گرفت  س و حسن س هیان معاویه مک یآورد. در صلح یم فرود میتسل
مختلف و درگذر  یه در عصرھاکد یانجام یجیبه نتا ،ن صلحیا ود یمقرر گرد یتعھدات
تر خالد ک. دخواھد آمد ه وبه حساب آمد س امام حسن یبرا یھمواره افتخار ،زمان

و  یزیازخونر یریه موجب جلوگک س هیبا معاو س مجتبی د: صلح حسنیگو یث میالغ
قرآن توسط عثمان  یآور چون جمع یتیدر واقع از اھم ،ھدر رفتن خون مسلمانان شد

توان  یو م .١برخوردار بود س قیر صدکتوسط ابوب مرتدان،ه ید علاو جھ س بن عفان
ه کروایتی است  ،دعاان یل ای. دلبرشمرد ص رمکا ینب ز معجزاتیکی ان صلح را یا

فراز  ه برکدم یشن ص خدا د: از رسولیگو یم س رهکابوباست؛ رده کنقل  یامام بخار

: یعنی »مسلم�ـلعل اهللا أن يصلح به ب� فئت� من الاب� هذا سيد و«فرمود:  یمنبر م
صلح و سازش دو گروه بزرگ  ی را واسطهبسا خداوند، او  د و آقاست؛ چهین فرزندم، سیا«

بود  ص رمکنار رسول اک س د: در آن ھنگام، حسنیگو یم س رهک. ابوب»مسلمان بگرداند
 .٢به مردم یرد و گاھک یبه حسن نگاه م ین فرموده، گاھیان ایضمن ب ص آن حضرت و

بدین ؛ برخوردار است یانیت شایخ اسالم از اھمیدر تار ،س هیبا معاو س صلح حسن
 دلیل که:

 .بود ص یت رسالت محمد مصطفیحقان یھا از نشانه یکی ،ن صلحیا -۱
ان مسلمانان شد و در یم یزیاز قتال و خونر یریموجب جلوگ ،ن صلحیا -۲

 د.یانجامآنان  یپارچگیکوحدت و به  ،تینھا
و  قرار داشتدر اوج قدرت  ھرچنده کبود  یا فهیخل نخستین س امام حسن -۳

از پست و منصب خالفت  ، اماردک ید نمیاو را تھد ،یو نظام یاسیس یچ فشاریھ
 ند.کصلح و آرامش برقرار ، یان امت اسالمیم ،ارکن یگرداند تا با ا یرو

بود  ص اسالم یگرام  پس از رسول از خلفای راشدین فهین خلیآخر س حسن -۴
 یاتیره مملو از روایات و غیخ، ادبیث، تارید، حدیتب عقاکن خاطر یو به ھم

ن یه اک یسانکپرداخته است.  س هیبا معاو س یه به صلح حسن بن علکاست 
را  یاتیروا ،یخ طبریدر تار ویژهآنھا ب بسیاری از نند، درک یرا مطالعه م ھاباتک

                                                           
 .۱۳۴ث، صی، خالد الغیخ الطبریتارفي  ةیمعاو ۀات خالفیمرو -١
 .۳۷۴۶ ی ، شمارهیبخار -٢
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ح و یو صح باشد یگر متناقض مید یبا برخ ،یه برخکابند ی یم ارهبن یدر ا
 بدون درگزارشھای تاریخی،  یان،ن میبا ھم خلط شده است. در ا ،ف آنھایضع

فھم و ه را در نندک مطالعه، نیو ھم هدینقل گرد ،نظرگرفتن زمان وقوع آن
 یت تسلسل زمانیه رعاک یدر حال با مشکل، مواجه نموده است. یریگ جهینت

کمک برخوردار است و  یانیت شایصلح از اھم یانھایع و جریدر نقل وقا
 .١ندک یم کمکبه فھم موضوع  وافری

 قرار یرا مورد بررس ھا باتکن مصادر و یا تارده ک یتالش فراوان ،ثیغر خالد التکد
 ،عوب زمان وقیو آنھا را به ترت نمایدجدا  و غیرصحیح را از ھمح یات صحیدھد و روا

 سایر از تطابق دارند،ح یات صحیروا با ،یه به نحوکرا  یفیات ضعیروا ،یآورد. و گرد
موضوع، استفاده کرده  یریگ جهینت، از آنھا در خاص یه و به روشنمود جدا ،اتیروا

به  زین آمده یخ طبریدر تار س هیرامون خالفت معاویه پک یاتیدر مورد روا ،ی. واست
صلح  گزارشھای مربوط به ازنویسیل و بقدر ن بنده،. ٢ه استعمل نمود روشن یھم

ی  بھره خالد الغیثدکتر  یارکابت یبند میبا و تقسیز ین تالشھایاز ا س امام حسن
 بردم. وافری

 ن مراحل صلحیتر مهم

 اول: ی مرحله
صلح  ی را واسطه س متعال، حسن یه خداکنیبر ا یمبن ص خدا رسول ی هفرمود

به  ص سخن رسول اکرمن یا .دھد یو سازش دو گروه بزرگ از مسلمانان قرار م
اقدام به صلح  ،نان خاطریه با اطمکرد کجاد یا س حسن یبرا یا زهیانگ ،خود یخود

إن «فرموده بود:  یو ی درباره ص رمکرسول ا .٣ار مصمم باشدکن یند و در انجام اک
ن یا« :یعنی ٤»مسلم�ـاب� هذا سيد، و لعل اهللا أن يصلح به ب� فئت� عظيمت� من ال

 ،مسلمانان م ازیان دو گروه عظیماو،  ی لهیوسه ب ،خداوند چه بساآقا و سرور است و  ،فرزندم

نبود  یا سخن معمولیخبر  یک ،ص خدا رسول ی ن گفتهی. ا»ش برقرار سازدسازصلح و 
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نداشته  یتیلومسئھیچ  فقط بشنوند و دیگرآن را  ،گر مسلمانانیو د س ه حسنک
ر یرا تحت تأث س حسن یدگاھھا، افعال و روش زندگیتمام د ،ن سخنیه اکبل ؛باشند

ه کنداشت جز این  یا چاره ،یو ن گشت ویعج یقرار داد و با گوشت و خون و
ش یخو یھا شهیتمام افعال و اند ی را سرلوحه ص خدا جد بزرگوارش، رسول ی فرموده

 یگرام  جانب رسول از یت و سفارشین سخن را وصیا س ید. حسن بن علھد قرار 
زد و  یچشمانش برق م ،آورد یرا بر زبان م رھنمود نبوین یا چونرد و ک یم یتلقاسالم 

 س حسن ،یت و سفارش نبوین وصیگشت. ا ینمودار م اش در چھره یسرور و شادآثار 
جست و  کبدان تمس گردید؛ از اینرو یو یبرا یآرمان و ر قرار دادیتحت تأث را بکلی

 ش قرار داد.یخوزندگی را ھدف  آن
ه ک؛ چراداشت یرا از جان و دل دوست م س فرزندش حسن س طالب یبن اب یعل

خوب  س و علی داشته بود یارزان یخاص یھا به او مناقب وموھبت أل خداوند
او را  ن خاطریبه ھم .برخوردار است یل و مناقبیاز چه فضا س حسنه کدانست  یم

ن یا ،شیھنگام سخن گفتن با پدر گرام یحت س یداشت. حسن بن عل یم یگرام
از  س عثمانپس از شھادت چنانچه داد.  قرار  خویش ی سفارش جدش را سرلوحه

 یا فتنه یھا بیھا و آس انیھا نھان شود تا ز دهیو از د ندکار یه عزلت اختکپدرش خواست 
 وی،ه از آن متضرر گردند. نن فتیارگردانان اکمتوجه او نگردد و تنھا  ،وجود آمده بوده ه بک

مردم به دنبال ھم باز  ،دیسوسمار ھم پنھان شو ی  پدرم! اگر شما در النه«به پدرش گفت: 
 ».ردکعت خواھند ید، با شما بیه خودتان بخواھکنیآمد و بدون اخواھند شما 

 ش راینمود و سپاه خورا عزم نبرد با اھل شام  س طالب یبن اب یعل زمانی که
ار دست کن یپدر جان! از ا«و گفت:  رفتنزد پدرش  س حسن حرکت کرد، ی هآماد

و خون مسلمانان ریختن اندازد و موجب  یاختالف مان مسلمانان ین جنگ میبردار. ا
را یز ؛ردکفرزندش عمل ن ی  هیبه توص س یعل». گردد یماختالف و چنددستگی آنان 

ند. کر کاز من یآنھا را امر به معروف و نھ دیاند و با او معتقد بود مردم دچار فتنه شده
البته . ١نمود یعمل اش ریم خویوست و تصمیش پیاران خویبه  س یعل سرانجام

 بود. س یعلناگفته پیداست که در جریان نبرد با اھل شام، حق، با 

                                                           
 .۱۹۸، صی، ندویالمرتض -١
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 یت اسالمیه با تربکبود و خبری  ییشگویھمان پ ص رمکا  از معجزات رسول یکی
گانه، مھتر و فرزانه بود ی یتیشخص س ی. حسن بن علنمایان گردید س یحسن بن عل

ه با کبل ؛اوردیو غارت و چپاول به دست ن یزیادت را با جنگ و خونریمقام و س نیو ا
ن یخون مسلمانان به ا ریختننعت از ان ممیز از خشونت و ھمچنیو پرھ یدار شتنیخو

ست یمقدور ن یق الھیبدون توق ین مقامیدن به چنید رسیترد یب واال دست یافت.مقام 
 ل آمد.ینا ین مقامیتوان به چن ینم و بشری یشخص ی شهیر و اندکو با ف

از او  ،ن سرباز وفاداراه ھزارکصلح نمود  س هیبا معاو یدر حال س حسن
منافع  یه صرفًا براکبودند  ھم یان سربازانین میھرچند در ا کردند؛ می فرمانبرداری

 س حسن یلکگرفته بودند. بطور  یخود در سپاه آن بزرگوار جا یو شخص یویدن
ب یآس یا مسلمانیزد ین بریخون بر زم  قطرهیک  یحت ،یخواست به خاطر و ینم
ت تالش ینھا باید ،ردیگ یعھده م بر را یا فهیا طایاست قوم یانسان ر یند. وقتیبب

رد یار گکش بیخو ی انت و مراقبت از افراد تحت سلطهیحفاظت، ص یبرا ش رایخو
خودکامگی و  یرد) نوعین اھداف صورت گیر از ایه به غک یاستیوگرنه (سلطه و ر

 ،یاستین ری. چنداشتخواھد ن یت و نابودکھالجز  و پیامدیخواھد بود  استبداد
مورد  ،یسین رئینچخواھد شد و  و خواری ، غارت و ذلتیزیسرانجام، موجب خونر

 گیرد. می و نیز مورد حشم مردم و تاریخ قرار أل خداوندخشم 
ول و چپا یزیخونر عامل ،خیھمواره در طول تار ،و ثروت جاهو حرص  یطلب قدرت

جز  یا زهیانگ ،اند ابان به راه انداختهیوچه و خکاز خون در  یه امواجک یبوده و افراد
 .١اند نداشته جویی برتری

خواھان قدرت و ریاست نداشت و  یویور دنیا و زر و زیبه دن یچ رغبتیھ س حسن
به  و خونریزی، انداختن جنگ راهبه با  این امکان وجود داشت که س برای حسن نبود.

 یبھشت یاھ تنھا به آخرت و نعمت ،اما اودست یابد،  یویدن یازھایمقاصد و امت
قتل و  را از ص یمحمد مصطف ،رد تا امت جدشک ید و ھمواره تالش میشیاند یم

 .داردبمصون  کشتار
 ،دست گرفته زمام امور را ب س یحسن بن عل زمانی که«د: یگو یم یحسن بصر

رد ک یافتخار مبالید و  یمامر، ن یبه انیز  س شخِص حسن .١ختین نریبر زم یخون دیگر
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را  ص آن حضرتده و دستور یعمل پوش ی جامه ص خدا ت جدش رسولیبه وصکه 
 .٢»پیش گرفته استدر  یمانیا یروش اجرا نموده و در زندگی خویش،

صلح و  ،یامت اسالم سایران اھل عراق و یم س حسن ی لهیوسه ب ل،خداوند متعا
ل یفضا جزورا و سازش صلح برقرای  ص اسالم یگرام سازش برقرار نمود. رسول

 س هیرا به معاو د و آنیشکاز امارت و خالفت دست  س را حسنیز برشمرد؛ س حسن
بجنگد و دست از حکومت برندارد، ه یه با معاوکمأمور بود  س حسناگر واگذار نمود. 

 بر س عنوان، برقرای صلح و سازش را از فضایل حسن  چیبه ھ ص خدا رسول
 به خوبی انجام وظیفه نکرده بود. س شمرد. زیرا در این صورت حسن نمی

نزد خدا و رسول  ،هیبا معاو ی، صلح ویعنی ،انجام داد س جه آنچه حسنیدر نت
 .٣نه جنگ و نبرد با او ،ده و مطلوب بودیپسند ص اکرم

 دوم:  ی مرحله
د، با یه طبق آن مقرر گردکن نمود ییتع یشرط ،عت با اھل عراقیب یبرا س حسن
 .٤بجنگندبجنگد، آنھا او ه ک یسانکند و با یز صلح نمایند، آنان نکصلح او ه کھر کس 

دو بار با  ،پس از پدرش س طالب یبن اب یحسن بن عل :دگوی یمون بن مھران میم
آنھا، ھر آنچه را ه کپیمان بر سِر این یگریو د ؛امارت یکی، بیعترد. کعت یاھل عراق ب

 .٥انجام دھد یا بپذیرد، قبول نمایند و خودسرانه کاری نکنند س حسنکه 
ه کسوگند  اخدبه «گفت:  س یه حسن بن علکدم ید: شنیگو یخالد بن مصرب م

 چه شرایطی داری؟. گفتند: »گیرم یعت میشما بتنھا با شرایطی که خودم دارم، از 
د ینکز صلح ینم، شما نکصلح  ھر کسه با کنم ک یعت میشرط با شما بن یدب«: فرمود
 .٦»دیبجنگ یز با ویه بجنگم، شما نک و با آن
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 ٤٧٩ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

 ار و قبل ازک یدر ھمان ابتدا س ه امام حسنکد یآ یم بر ، چنینورکات مذیاز روا
ت یحقان ،نید صلح دارد و اصه قکاظھار نموده  ،ده شودیفه برگزیه به عنوان خلکنیا

 سخنان گھربار خویش به ایندر  ص خدا را رسولیز ؛ردک ینبوت جدش را اثبات م
، گرفتعت یاھل عراق ب از س حسن . البته زمانی که١رده بودکاشاره  س حسن یژگیو

رفتن یه پذکندازد یته را جا بکن نیا ،ه در ذھن آنانک سخن گفتبا آنھا  یا به گونه
 ،است و ھرچند او یاریقابل مناقشه و اختا صلح) یجنگ  یبرا یاز و یرویصلح (و پ
با اھل عراق به  س ندارد. برخورد حسن سازشاما قصد  ،پسندد یتر میشصلح را ب

 از سخنش چنیناما  ،به صلح و سازش اشاره نمود ه،یناکبا ه ھرچند کبود  یا گونه
 یو شایستگیو فراست  ی نشانه ،نیو ا .حتمًا قصد صلح دارداو، ه کشد  یبرداشت نم

 یو نظام یاسیط سیمح دھد که شناخت دقیقی از می باشد نشان می جامعه یدر رھبر
از اینرو با آنکه ھیچ میل و رغبتی به حکومت و ه است. خویش داشت پیرامون

انان، مسؤولیت خالفت را پذیرفت لح اسالم و مسلمامص برای تأمین فرمانروایی نداشت،
 اجرا درآورد.ی اصالحی خود را به  هتا بتواند برنام

 س ترور حسن یسوم: تالش برا ی مرحله
ه: پس از کند ک یت میروا ٢لهیجم یبه نقل از اب» الطبقات« شتابکابن سعد در 

 یبر مسند خالفت نشست و در ھمان ابتدا س فرزندش حسن ،س یشھادت عل
 ید و با خنجرور ش حمله ی، بر ویشخص ،ستاده بودیه در نماز اک یخالفتش در حال

د: به من یگو یم ین بن عبدالرحمن سلمینمود. حص یاو را زخم ،در دست داشته ک
در  س ن ھنگام حسنیاسد بوده است. در ا یبن ی فهیاز طاآن شخص، ه ک هدیخبر رس
 ه بوده است.ین قضیز شاھد ایم نیعمو گوید:ن یحص. دوسجده ب
 س حسن خنجر به راِن  ،فرد مزبور حمله برد یوقت :اند گفته یا د: عدهیگو یم یراو

به سر برد و  یماریھا در بستر ب ماه س ین خاطر حسن بن علیرد و به ھمکبرخورد 
فرمود:  منبر رفت و یبر باال س یحسن بن عل مدتی،افت. پس از ی بھبودانجام زخمش  سر

 ص خدا ت رسولیھمان اھل ب ،م. ماییھمانان شمایرھبران و م ،ما ؛دیاز خدا بترس«

                                                           
 .۱۱۱، صیخ الطبریتارفي  ةیفة معاویات خلیمرو -١
 .یوفکال یالطھو ةلیجم عقوب: ابویبن  ۀسریم -٢



 سحسن مجتبی           ٤٨٠

 آنان فرموده است: ی خداوند دربارهه کم یھست

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾��ٗ َ�ۡطهِ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ۡيتِ ۡ�َ ٱ َل أ

  .]۳۳[األحزاب: 
 امالً ک را شما و ندک دور) غمبریپت (یرا از شما اھل ب یدیپل خواھد یم قطعاً  خداوند«

 .»سازد کپا
 یه تمامکنیش از اھل عراق ادامه داد تا ایخو یھا وهکھا و ش هیبه گال س حسن

کسانی که در مسجد، حضور داشتند، گریستند و صدای گریه، فضای مسجد را در بر 
 ، چنینوفهکرفت و به اھل منبر  یباال س حسن: «ویدگ ٢سافیھالل بن  .١گرفت

د. ما رھبران و یرروا مدا یبد ،ما نسبت بهد و یان! از خدا بترسیوفک یا«فرمود: 
ه خداوند در مورد کم یھست ص خدا ت رسولیم. ما ھمان اھل بیھمانان شما ھستیم

 آنھا فرموده است:

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾��ٗ َ�ۡطهِ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ۡيتِ ۡ�َ ٱ َل أ

 .]۳۳[األحزاب: 
امًال کند و شما را کغمبر) دور یت (پیرا از شما اھل ب یدیخواھد پل یخداوند قطعًا م«

 .»سازد کپا
 .٣»، ندیده بودم که آن ھمه نفر، بگریندروزتا آن «د: یگو یم یراو

 چھارم: ی مرحله
قیس بن سعد بن وفه عازم مدائن شد و کاز  ،از اھل عراق یرکلش با س حسن

 را به فرماندھی پیشاھنگان لشکرش گماشت. س عباده
 س یشھادت عل پس از«گفته است:  یه شعبکرده کت یروا» الطبقات«سعد درابن 

به ھرچه زودتر  گفتند:ردند و سپس به او کعت یب س مردم عراق با فرزندش حسن
بر  ،و به زور نادیده گرفتهخدا و رسول او را  دستوراته کن ک یشکرکلش یسانک سوی

 س یحسن بن علما، امیدواریم که بر آنان چیره شویم. اند.  افتهیمردم سلطه 
                                                           

 ).۱/۳۲۳الطبقات ( -١
ز ین یت شده و بخاریث روایحد یمسلم از و حی، در سنن اربعه و صحیساف االشجعیھالل بن  -٢

 .۵۷۶ب،ی: التقرکرده است، نکت یروا یسند معلق از و با یثیدح
 ح است.یت صحین روای) سند ا۱/۳۸۱الطبقات ( -٣



 ٤٨١ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

ر کلش ی فرمانده به عنوانرا  س س بن سعد بن عبادهیقو رفت یرا پذ شانشنھادیپ
 .١»دینمود و عازم شام گرد تعیین شیخو یھزار نفر دوازده

نداشته و  یشکرکن لشیبه ا یلیتما س ه حسنکد یآ یگونه برم نیا ،ورکات مذیاز روا
ن یبه ا زین /ر یثک. ابن تحریک و اصرار اھل عراق، رھسپار شام گردیده استفقط به 

س ک چیدن با ھیزه و قصد جنگیشخصًا انگ س حسن«ته اشاره نموده و گفته است: کن
ھنگام  آندر  .ازدیار دست کن یه به اکردند کقانع  رااما مردم (عراق) او  ،را نداشت

ده بود. یند ر آن رایس نظکچیھ زمان، تا آنه کھم آمدند  گرد یتیچنان جمع آن
 یفرماندھبه را  س س بن سعد بن عبادهیق ب داد ویترت یرکلش س سرانجام حسن

، س به دنبال قیس ،انیسپاھ سایربا  خودشو  گماشت شیخو یدوازده ھزار نفر سپاه
از  س حسن .٢، آنجا اتراق نمود...دندیمدائن رسبه  چون مود. ونن شام یعزم سرزم

 س با معاویهصلح ی  هدر اندیشنداشت و  س هیمعاو با به جنگ یلیتما ھیچھمان ابتدا 
 اوست؛ یشیو دوراندفراست  یلدل، س حسنم ین تصمیو ا و واگذاری قدرت به او بود.

مزاج و غیر  عنصر و ھر دمبیل سست مردمانی ،ل عراقھه اکرده بود کرا تجربه ثابت یز
شنھاد اھل یبا پ س نند. حسنک ینکش مانین است پکمماعتمادند و ھر لحظه قابل 

به  ،شام یبه سو ییمایراھپ ریرد تا در مسکموافقت  س هیمعاو با بر جنگ یعراق مبن
عالوه  س . حسنتر است درستبھتر و  ،صلح یعنی خودش،شنھاد یه پکند کآنھا ثابت 
تر خالد ک. د٣دینما ثابتآنان را به خودشان  ییوفا یو ب یثبات یبخواست  یبر این م

مدائن در ماه صفر سال  یسوبه وفه کاز  س یث معتقد است خروج حسن بن علیالغ
 .٤بوده است یقمر یھجر ۴۱

 پنجم: ی مرحله
 س ، به معاویهمدائنبه سوی وفه کاز  شبا سپاھ س یحسن بن علحرکت خبر  یوقت

 د.یعراق گردن ینشان داد و از شام رھسپار سرزمھم واکنش  س رسید، معاویه

                                                           
 وجود ندارد. یالکت اشیاون ری) در اسناد ا۳۲۱ - ۱/۳۱۹( طبقات -١
 ).۱۱/۱۳۲ة (یالنھاو ةیالبدا -٢
 .۱۰۱محمد ص ی، عبد الشافیالعصر االموی في العالم االسالم -٣
 .۱۳۰ص یخ الطبریتارفي  ةیات خالفة معاویمرو -٤



 سحسن مجتبی           ٤٨٢

به  ،ل از مردم شام بودکه متشکش یبا سپاه خو س هیمعاو«ند: ک یت میابن سعد روا
د. یرس» حیجسر من«به نام  ییه به روستاکنیرد تا اکت کحر س سپاه حسن یسو

 »نکمس«به خود را پنج روز تمام،  یو سپس ط اردو زد» جسر منیح«در  س معاویه
 س هیر صورت گرفت. معاویبا تأخ ،از شام س هیسپاه معاور است خروج کان ذیشا .١دانیرس

به  انجام شد، یمیبن عبدالله ت کبه نام بر یه توسط شخصکنافرجام  یترور یدر پ
صبحگاه  ، بیانگر این است که این اتفاق،ح و مشھوریات صحی. رواگردید یشدت زخم

 س یه علکوزی روی داد؛ یعنی ھمان ر یقمر یھجر ۴۰روز جمعه، ھفدھم رمضان سال 
مورد سوء قصد  رفت که می به قصد نماز صبح، به مسجدز ین س هیمعاو .ضربت خورد

 .٢قرار گرفت
که  دردگ یمنمایان خالل به نقل از جندب از روایت  س شدت جراحات معاویه

بش کاز مر بین راهدر  وی، ؛دمھمراه بو س وقاص یسعد بن اب با یدر سفر: «گوید
ه ک یگاه در حال جا فرود آمدم. آن ھمان و ممت شمردیفرصت را غنز یمن ن .فرود آمد

 س هیسعد! معاو یبه او گفتم: ا ،یالھ یحمد و ثناپس از  ،زدم یقدم م س سعد اب
ر یو سا اه حتمًا به سبب آن جان خواھد باخت و اصحاب شورکخورده  یچنان ضربت آن

سعد!) به خدا سوگندت  یاند. (ا شته شدهکز توسط خوارج ین ص خدا اران رسولی
تفرقه و به ه ک ینکن یارک ،ین را به دست گرفتاناامور مسلم زمامه اگر کدھم  یم

 س . سعدشان گرددتکھال سببه ک یفرا نخوان یارکھا را به نآآنان بینجامد و  ییجدا
تفرقه و به ه کرد کنخواھم  یارکخدا سوگند به : فرمود یالھ یحمد و ثناپس از ز ین

 شانتکھال سبب هک یامور یخواندن آنھا به سو از فراحتمًا و ن بینجامد آنا ییجدا
 یند: ایو بگو رایم بیاورندب یریه خود آنھا شمشکنیتا اپرھیز خواھم نمود  گردد، می

 .٣شکافر است پس او را بک ،نیو ا .گذر در یپس از و ؛مسلمان است ،نیا !سعد
ه ک بانگ برداشت، ینمود، فرد در مدائن اتراقش انیرکبا لش س ه حسنک یھنگام

ھرج و مرج آنجا بود که سپاھیان، در ھم آمیختند و شته شد. ک س بن سعدس یق
 ییوفا یو ب یثبات یه به بکاھل عراق  یت واقعیھو زیادی در لشکر افتاد و بدین سان

                                                           
 ای در انبار عراق است. (مترجم)] نام منطقه[مسکن،  ).۱/۳۲۱الطبقات ( -١
 ).۱/۳۲۳ھمان ( -٢
 ح است.یت صحین روای. سند ا۴۷۵ -۴۷۴، صیق؛ زھرانی، الخالل، تحقةالسن -٣



 ٤٨٣ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

ند و آن را غارت ورش بردی س حسن ی مهیبه خ چنانچهبرمال گشت.  ،شھره بودند
با ھم به نزاع پرداختند و آن بزرگوار را  س رانداز امام حسنیز بر سرِ کردند؛ حتی 

ان یب یبرا یه شاھد خوبکز رخ داد یانگ شگفت یا ب حادثهین ترتیدنمودند. ب یزخم
ه کمدائن بود  یوال ،یزمان سعد بن مسعود ثقف آن. در بود ورکافراد مذواقعی ت یھو

رودار ین گیت گمارده شده بود. در ھمَم ن ِس یبه ا س طالب یبن اب یتوسط عل ترشیپ
به  ین جوانیه در سنکد بن مسعود یعب بن ابو مختاریعنی ، سعد بن مسعود ی برادرزاده

و ھم  یھم ثروتمند گرد یخواھ یا میآمد و گفت: آ سعد بن مسعودبرد نزد  یسر م
انجام دھم؟ گفت:  یارکد چه ی. اما بایگفت: آر یابن مسعود ثقفمھتر و بزرگ ھمه؟ 

گفت:  یل بده! ابن مسعود ثقفیه تحوین و او را به معاوکر یرا دستگ س یحسن بن عل
م ربورش بی ص خدا رسول ی من به نوه یخواھ یا مین خداوند بر تو باد. آیلعنت و نفر

 .١!یھست یا هیآدم پست و فروما ،ه توک ینم؟ براستکر یاو را دستگ و
 ییفا به بی یدیو ترد کچ شیاھل عراق، دیگر ھرد کعمل ی مشاھدهبا  س حسن

 تنھا خواھند گذاشت. جنگ،در او را ه کمطمئن شد امًال کآنان نداشت و 
از ھمان ابتدا به صلح  س حسن باعث شده کبود  یاز عوامل یکین، یا !یآر

 .٢دینما ینیچ ار مقدمهکن یا ید و برایشیندیب

  س هیو معاو یحسن بن عل ندگانینما یششم: گفتگو ی مرحله
ه اھل شام و اھل کرا  کیو خطرنا یخیتار ی ح خود لحظهیدر صح یامام بخار

 ناکماھر لحظه در آن ھنگام،  .ثبت نموده است، ھم قرار گرفتند یارویعراق رو
اس کدر انع یت بخاری. روادرگیری دو گروه بزرگ از مسلمانان با یکدیگر وجود داشت

 س ی: به خدا سوگند حسن بن علگوید یم یل است: حسن بصرین واقعه به شرح ذیا
جبھه  س هیدر مقابل معاو ،ر بودندیوه استوار و دلکه ھمچون ک یانیرکھا و لش با گردان

 ،نیگفت: ا س هیخطاب به معاو س ان حسنیرکدن لشیبا د س بن عاص گرفت. عمرو
رد. کنخواھد  ینینش عقب ،اوردیدر ن یه تا طرف مقابلش را از پاکاست  یسپاه سپاھ

ف من در قبال یلکت ،شته شوندکنھا ینھا و اینھا و ایاعمرو! اگر  یگفت: ا س هیمعاو

                                                           
 .۱۰۱،صیالعصر االموی في به نقل از العالم االسالم) ۵/۱۵۹( یخ طبریتار -١
 .۱۰۱ص ،یالعصر االموی في العالم االسالم -٢



 سحسن مجتبی           ٤٨٤

دو نفر  س هیسپس معاو .١؟آنان چه خواھد بود یمردم و زنان و فرزندان و ضعفا
عبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر  یعبد شمس به نامھا یبن ی فهیاز طا یشیقر

 درخواست یاز و ند ویوسخن گ یفرستاد تا با و س ینزد حسن بن عل ز رایرکبن 
 س را به حسن یه اموالک دستور داد دو به آن س هیضمن معاو د. درنیصلح نما

 س هیمعاو اندگنماین خطاب به س نند و ھر چه خواست به او بدھند. حسنکشنھاد یپ
و م. یا ردهکرا تجربه  یین مالھایچنز ینن یش از ایفرمود: ما فرزندان عبدالمطلب پ

ه از تو یمعاو :دو گفتند آن .٢قرار گرفته است یزی، در معرض قتل و خونرامت نیا کنیا
گفت: چه  س رد. حسنکن و چنان خواھد یچن آن، رده و در قبالک درخواست صلح

ضمانت  ،گفتند: ما .٣به پیمانش وفا کند؟ س هیه معاوکرد کضمانت خواھد  یسک
رد. ک یجنگ خوددار رفت و ازیصلح را پذ س یسرانجام حسن بن عل. و ٤مینک یم

 ه برکدم یشن ص خدا ه گفت: از رسولکدم یشن س رهکد: از ابوبیگو یم یحسن بصر

من عظيمت� لعل اهللا أن يصلح به ب� فئت� اب� هذا سيد و«فرمود:  یفراز منبر م
صلح و  ی خداوند، او را واسطهبسا  د و آقاست؛ چهین فرزندم، سیا«: یعنی »مسلم�ـال

 س د: در آن ھنگام، حسنیگو یم س رهک. ابوب»سازش دو گروه بزرگ مسلمان بگرداند
به حسن  ین فرموده، گاھیان ایضمن ب ص ه آن حضرتکبود  ص رمکنار رسول اک

 .٥به مردم یرد و گاھک ینگاه م
 ه:کشود  یم یریگ جهینگونه نتیور اکت مذید: از روایگو یم یقالنسعالمه ابن حجر ع

ت نبوت محمد یبر حقان یلیدل س هیو معاو س ان حسنیوقوع صلح م -۱
 باشد. یم صیمصطف

 نرا آیاست. ز س یحسن بن عل یانگر مناقب و مقام واالیور بکت مذیروا -۲
ارش، کن یارد و کن رھا اناانت از جان مسلمیص یتنھا برا راخالفت  ،بزرگوار

                                                           
و  یه در سپاه وکان و مردم بود یرکاز لش یمیل عظیخ س هید: مقصود معاویگو یابن حجر م -١

 نبرد آماده شده بودند. یبرا س یسپاه حسن بن عل
 ).۷۰- ۱۳/۶۹( یالبار فتح -٢
 ).۱۳/۷۰ھمان ( -٣
 ).۱۳/۷۰ھمان ( -٤
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صلح  س هیبا معاو یزمان س ه حسنکنبود؛ بل وریمبود نکضعف و از  برآمده
 یخدا یرضاه صرفًا بنرو یقرار داشت. از اعزت و اقتدار  اوجدر  هکنمود 

ت مصالح اسالم و یو رعا یدان الھیجاو یھا دن به نعمتیرس متعال و به قصد
 نمود. یریگ نارهکاز قدرت  ،یامت اسالم

ر یفکرا ت شارانیو  س یه علک یسانک ھمان یعنی، خوارج ،تین روایطبق ا -۳
 ،س خدا رسول یه به گواھک یحال در ،اند شده یمردود معرف یگروھ ،نمودند یم

 اند. ن قلمداد شدهانااز مسلم یمیعظ گروه ،ه و ھمراھانشیمعاو
انت از جان مسلمانان یصز ینو  یصلح و آشت یبرقرارل یت به فضاین روایدر ا -۴

 شده است. یاشارات
و  دلسوز ،نسبت به مسلمانان س هیواه معکن است یا انگریب ،ورکت مذیروا -۵

 ده است.یشیاند یم انآن فرجام بهمھربان بوده و 
ت یتوان تول یم ،ه با وجود شخص اصلحکشود  یبرداشت م ، چنینتین روایاز ا -۶

را یزدارد؛ قرار  یتر نییدر حد پا یستگیه از لحاظ شاکرد کواگذار  یرا به فرد
وقاص و  یبا وجود سعد بن اب ،ه و حسنیمعاو چنین جوازی وجود نداشت،اگر 
 گرفتند. یعھده نم رخالفت را ب ،بدرنداصحاب ه ھر دو از کد یبن ز دیسع

ن انامصالح اسالم و مسلم یبرا یاسالم ی فهیه خلکز است یت جاین روایطبق ا -۷
ند و ک یریگ نارهکاز خالفت  ،ردیگ یه از طرف مقابل مک یدر قبال اموال

ند. البته کواگذار را به او ومت کح ی هنیدر زمش یخو یویو دن ینیف دیوظا
 ی فهیان خلیه مک یطیه شراکاست  چنین کاری، این جواز یشرط الزم برا

ه به خاطر او از خالفت ک یسکشود و  ، اجرادهیمقرر گرد پیشین و کنونی،
از اموال  دین مال مزبور بایھمچن ت باشد.یصالح یدارا ،شود یم یریگ نارهک

از  ،یو اموال پرداخت ، مطرح باشدیت عمومیفرد باشد و چنانچه وال یشخص
و مال ت الی، از به به خاطر آنک یمصلحت دی، حتمًا باشود المال پرداخت  تیب

 .١نداشته باشد یشخص ی المنفعه باشد و جنبه عام ،نه شدهیھز یاموال عموم
ت یل رواّم که مکنقل نموده  یتیه و حسن، روایرامون صلح معاویپ ،ابن سعد

. ابن سعد از باشد یمت یز اھمی، حایت بخاریچون رواھمو  است یبخار

                                                           
 ).۷۳-۱۳/۷۲( یالبار فتح -١



 سحسن مجتبی           ٤٨٦

ش یب س ه حسنکدانست  یخوب م س هیمعاو ه:کرده کنقل  ١ناریعمروبن د
ن یه مردم دچار فتنه و آشوب شوند ناخرسند است و وقوع چنکنیاز ھمه از ا

پس از ، س ه ین اساس معاویداند. بر ھم یناپسند و زشت م ار یا حادثه
انه یمخف و فرستاد س یرا نزد حسن بن عل یشخص س یشھادت عل

 شیھاشنھادیبه پ س ه اگر حسنکرد و قول داد کخود را مطرح  یھاشنھادیپ
 س حسن . سرانجامندک می یمعرفن خود، یاو را به عنوان جانشند، حتمًا کعمل 

 ... .و ٢ردکبه او اعتماد 
نشسته  س ینزد حسن بن عل اجرا،ن میپس از ا :دگوی یم س عبدالله بن جعفر

مرد!  یام را گرفت و فرمود: ا جامه س ی، حسن بن علخواستم برخیزم چونبودم و 
ه دوست دارم تو کام  گرفته یمیتصم«فرمود:  س گاه حسن من نشستم و آن .نیبنش

: فرمود؟ یا گرفته یمیردم: چه تصمک. عرض »ییت نمایآن از من تبع یز در اجراین
 از ھمآنھا  پیوند خویشاوندیاند و  دهشگرفتار فتنه و آشوب  ،ه مردمکاست  دیرزمانی«
افته ی، رونق یراھزن و دهیھا ناامن گرد خته و راهین ریبر زم یاریه، خون بسسستگ

: گفتم. »ه واگذارمینه شوم و امور را به معاویمد رھسپاره کام  ردهکاست. قصد آن 
را به  س نیحس«فرمود:  س م. حسنقز با تو موافیر دھاد. من نیخ یخداوند تو را جزا

نزد  س نیحسسرانجام . »بگذارم) درمیان ین موضوع را با وینزدم فراخوان (تا ا
 ، باگذاشته بود درمیانمطرح  س ابن جعفر که با راآنچه  س حسن؛ آمد س حسن

 س نینمود. حس ینظرخواھ اون موضوع از یا اب  رد و در رابطهکز مطرح ین س نیحس
اعتراض  ب (ویذکه و تیق معاویبر تصد یه مبتنکن کن یارکاز خدا بترس و «فرمود: 

 ی اراده ،به خدا سوگند«فرمود:  س . حسن»باشد س یارھا و اقدامات پدرت علک) بر
اقداماتم به شه یو ھم یتو در انجام آن با من به مخالفت برخاست ،ردمککه  یارکھر 

 ایم ومحبوس نم یا ه تو را در خانهکعزم آن نمودم  قسم، خدابه . یودنماعتراض 

                                                           
و  درگذشته یقمر یھجر ۱۲۶چھارم بوده، در سال  ی از طبقه ی، ویجمح کینار میعمرو بن د -١

اند.  رجال او را ثقه دانسته یت شده است. علمایث روایحد یاز و یثیحد ،تب ستهکدر 
 ).۴۲۱ص ب،یر(التق

منصب خالفت  س هیه قرار شد پس از معاوکم گفت یخواھ یالھ ی به حول و قوه یندهدر مباحث آ -٢
 نند.یفه برگزیرا به عنوان خل یسکن با مشورت، نابه شور گذارده شود تا مسلما
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 مارھا و اقدامات مورد نظرکبه انجام با خیال آسوده نم تا بتوانم کرا گل  شدرب
تو «فرمود:  ،ردکمشاھده را  س برادرش حسنناراحتی  س نیحس زمانی که. »بپردازم

تابع تو  ،ن مایبنابرا ؛یا ده شدهیبرگزن پدرمان یو به عنوان جانش یبرادر بزرگم ھست
 .١»انجام بده ،یدان یصالح مکه  یارکم و ھر یھست

قصد به  س هیه معاوکشود  یبرداشت م چنینو ابن سعد  یت بخاریمجموعًا از روا
. اما در عین ٢ه استادصلح دبه او پیشنھاد ه و تماس گرفت س با حسن ،صلحبرقراری 

چه ن؟ ا حسیه یمعاوباشد که آغازگر صلح، چه کسی است؟  می حال، این پرسش مطرح
 یط ص خدا ه رسولک س یحسن بن علآیا ؟ قدم شد پیشصلح ، برای ایجاد یسک

قدم  ، برای این منظور، پیشردهکبرقراری صلح، اشاره  ی فضیلتش در زمینه به یثیحد
 ه؟یا معاوی گردید

توسط  ،ردکن ییتع یشروط ،عت با اھل عراقیب یبرا ھنگامی که س یعل حسن بن
 س یحسن بن عل. البته از شروطی که ورد سوء قصد قرار گرفتیک یا چند نفر، م
ن یبا ا شته است، ولیقصد صلح دا ، از ھمان ابتدایه وکآمد  یبرم تعیین کرد، چنین

 ر؟یا خیشگام شود یپ در این زمینه،توانست  س یا حسن بن علیآ حال،
به وافرای ل یتما س یه و ھم حسن بن علیگفت: ھم معاود ین سؤال بایدر جواب ا

تاج د کوشی یرد و مک یزیر صلح برنامه یاز ھمان ابتدا برا س یصلح داشتند. حسن بن عل
 س یه حسن بن علکرا  یارکز ین س هی. معاونھد یامت اسالمصلح و آرامش را بر سر 

ن دو نفر یاز ا یکب اقدامات ھر ین ترتیدل نمود. بیمکادامه داد و ت ،ده بودکرآغاز 
جاد صلح نقش یدر استقرار و ا س یھرچند حسن بن عل ؛بود یگریمل اقدامات دکم
 .٣و خوشنود باد ین بزرگواران راضیا یاز تمام أل داشت. خداوند یشتریب

 س یترور حسن بن عل یگر براید یھفتم: اقدام ی مرحله
 هب ،رامون صلحیپ س هیو معاو یحسن بن عل یرات و گفتگوھاکه مذاک نیپس از ا

ردن کمطرح  یش را برایروان خویه ذھن پکدرصدد آن برآمد  س ، حسننتیجه رسید

                                                           
 ).۳۳۰،  ۱/۳۳۱الطبقات ( -١
 .۱۳۸ص ،یخ الطبریتارفي  ةیات خالفة معاویمرو -٢
 ).۱۴۱ھمان (ص -٣
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، با بود گذشتهه یو معاو یان ویمرا رفت و آنچه  ی منبرباال از اینرو .ندکصلح آماده 
 یا عده ،بود یمشغول سخنرانآن بزرگوار، ه ک حالدر ھمان  نھاد. درمیانعموم مردم 

رسانند. اما خداوند برا به قتل  یبردند تا ویورش ش یبه سو ،او ین نظامھمراھااز 
 س یحسن بن عل یمتن سخنران ،ینجات داد. بالذر این بار نیز را از این سوءقصد متعال،

 است: نقل نمودهبه شرح ذیل، را 
در ن مردم نسبت به مخلوقات خداوند باشم و یتر رخواهیه خک امیدوارمھمانا من «
دوست ندارم که دارم و  یروا نم یبد یسکگاه بر  چیندارم. ھ یسککینه به  یا ذره دل،

ه اگر به خاطر اتحاد و کد یمردم! بدان یم. اینما و مشقت  یرا گرفتار سخت کسی
به  آنست کهبھتر از  ه امر ناگواری تن دھید، این، برایتان خیلیانسجام مسلمانان، ب

را  یامت اسالم یختگیگس موجبات تفرقه و از ھم ،یصشخ ھای و خواستهال یخاطر ام
 ه خودتانک یمیاز تصم ام، گرفتهشما  یمن براتصمیمی که مردم!  ید. اینکفراھم 

 ،میگو یمکه د و آنچه را ینکپس با من مخالفت ن ؛بھتر استاید،  گرفتهش یخو یبرا
 ».بیامرزدمن و شما را  ،د. خداوندیریبپذ

ند ستیگر نگریدیکبه  ان،ضرااز ح ی، برخپایان یافت س حسن یسخنرانآنکه پس از 
رده و به صلح ک یاحساس ضعف و ناتوان س یه حسن بن علکخدا سوگند به گفتند:  و

 س ین علبحسن  ی مهیبه خ یادیز ی ه عدهکد یینپا یریداده است. دتن ه یبا معاو
دند و یشک را س آن پرداختند؛ چنانکه فرش زیر پای حسنحمله بردند و به تاراج 

و رفت  س یحسن بن عل سوی به یجعال ازد گاه، عبدالرحمن بن عبدالله بن ابو آن
 ... .دیشکبه شدت گرفت و  ،ده شده بودیچیه به دور گردنش پکرا آن بزرگوار  یردا

ن یر بن قعینض یبن ی فهیمه از طایاسد بن خز یبن ی هیکی از خوارج از تیرسرانجام 
» مظلم«به نام  یانکدر م ١جراح بن سنان به نام ،دودان بن اسدث بن ثعلبه بن ارالح
 ؛نشست س یمنتظر حسن بن عل ٢،دجله قرار دارد یغرب ی نارهکه در ک( »ساباط«در 

بش فرود آمد و کاز مر ،ورکشخص مذ ،دیبه آنجا رس س یعل نه حسن بک نیبه محض ا

                                                           
ی شرارت داشته و از جمله کسانی بوده که در زمان خالفت  شخصیتی است که سابقه ،جراح بن سنان -١

ت کوفه برآمده است. ارام به سعد بن ابی وقاص تھمت زده و در صدد عزل وی از س عمر بن خطاب
 ).۴/۱۴۱ی به خیر نشد. طبری ( نفرین نمود و سرانجام آنان خاتمهرا این افراد  س سعد

 ).۳/۱۶۶معجم البلدان ( -٢
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؟ و یا شده کچون پدرت مشرھمز یا تو نیحسن! آ یا« :گفت س حسنخطاب به 
و بدین سان  ردکفرو  س یبر ران حسن بن عل ،ه در دست داشتکخنجری را سپس 

به  یا ش ضربهیدر دفاع از خو س یحسن بن عل نھاد. س زخمی کاری بر کفل حسن
ن افتادند. عبدالله بن الخضل یزد و سرانجام ھر دو بر زمجراح بن سنان صورت 

 ی ان بن عمارهیرا از او گرفت. ظب خنجرد و یرسان جراحبه  خود رابالفاصله  ١یالطائ
چنان بر فرق و  را آن یآجر ی هکگاه ت قطع نمود و آن و را گرفت وی ینیز بین ٢یمیت

ن ماجرا به یپس از ا را س ی. حسن بن علانجامید به مرگ ویه کد یوبکش صورت
تا  آورد س یحسن بن عل یمداوا یبراطبیبی  ،سپس سعد بن مسعود ...مدائن بردند

 .بردندض در مدائن یاو را به قصر الب ،افتی بھبود س حسن چونند و کمراقبت  یاز و
را  س یحسن بن عل یزمان سخنران یوریند ی فهیو ابوحن یه بالذرکنیبه ا یبرخ
ت ید گفت: رواین شبھه بایسخ اادر پ ؛اند هخرده گرفت ،اند صلح دانسته برقرایقبل از 

 دھد می نشانانسجام و اقتدار آن است و  بیانگر س ف سپاه حسنیدر توص یبخار
 را داشته یو معنو یماد یآمادگ بیشترین ،شامسپاه  ھنگام رویارویی باسپاه عراق 

، خود دلیلی س دیگر به ھم پاشیدن سپاه عراق پس از سخنرانی حسن یسواست. از 
سپاه شام در مقابل  س یحسن بن عل یسپاه اھل عراق پس از سخنراناست بر اینکه 

از  پس ،انشیسپاھ درمیان س یحسن بن عل یسخنراناز اینرو است.   ردهکن ییآرا صف
ه و حسن بن یان معاویصلح م برقراریاز بعد  و ،گریدیک باسپاه شام و عراق  رویارویی

آن جھت به ایراد  ، ازس یحسن بن عل ھمچنین. ٣است  صورت گرفته س یعل
ان او یه مک یش را از صلحیروان خویپ ،ینیچ قدمهمسخنرانی پرداخت که از طریق این 

 :دیآ یل برمیات ذیاز رواچنانچه باخبر سازد.  ،صورت گرفته بود س هیو معاو
بن  یه: پس از شھادت علکند ک یت میروا ٤اح بن حارثینقل از ر ابن سعد به

، خطاب به مردم یالھ یبرخاست و پس از حمد و ثنا س یحسن بن عل ،س طالب یاب
وست و ھرآنچه یزود به وقوع خواھد پ یلیخ ،آنچه قرار باشد اتفاق افتد«فرمود: 

                                                           
 برخاسته بودند. س نیحس یھـ ق به خونخواھ۶۵ه در سال کبود  ینیقاتل تواب ،یو -١
 نموده است.روایت ث یحد س یوفه بوده و از علکم ین مقیاز تابع -٢
 .۱۴۲، صۀیات خالفة معاویمرو -٣
 ).۲۱۱ص ب،یباشد. (التقر می اح بن حارث، ثقهیر -٤
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ند یرفت. ھرچند انجام آن نزد مردم ناخوشایحتمًا انجام خواھد پذ ،ردهکخداوند مقدر 
خون بر  یا رهقط ،زعامت من امارت وه اگر قرار باشد به خاطر کخدا سوگند به باشد. 

را  ص از امور امت محمد یارزن ی به اندازه یه حتکدوست ندارم  زد،یربن یزم
به نفع من  یزیدانم چه چ یرم. من خوب میدست گه را ب زعامت آنو نم ک یسرپرست

 .١»، انجام دھیددیدار ین شما ھر قصدیبنابرا ضرر من؛ به یزیاست و چه چ
 وفهکدر را ور کسخنان مذ س یه حسن بن علکد ین شبھه به وجود آین است اکمم

 / د گفت: احمد بن حنبلین شبھه بایدر پاسخ ا ؛است نه در مدائن ایراد نموده
ن تفاوت یرده، با اکت یح روایصح یاح بن حارث و با سندیت را به نقل از رین روایھم

آمدند و  گرد س یحسن بن عل پیرامون مردم در مدائنآمده است: ت ین روایه در اک
ب ین ترتیدرده است. بکت یروا ،ه ابن سعدکنقل شده  یالفاظت با یروا ی سپس ادامه

بدان معناست  ،نیمزبور در مدائن صورت گرفته و ا یه سخنرانکاست  این ،قول راجح
 س هیو معاوبن علی از صلح حسن  پس ،یبالذر پندارخالف  بر ین سخنرانیه اک

ن بحث یدر ا س یحسن بن عل ی چه از خطبه رسد آن یصورت گرفته است. به نظر م
 کیه حاکرا  از آن یز قسمتین یه بالذرک اوست سخنرانیاز  بخشیتنھا  ه،دیمطرح گرد

 از واکنشر نموده و کذ باشد، یم س یسپاه حسن بن عل آشفتگی دراز ھرج و مرج و 
ابن سعد  .است ، ھیچ سخنی به میان نیاوردهین نابسامانیدر قبال ا س یحسن بن عل

ش را در یفرماندھان سپاه خو س ید: حسن بن علیگو یم ٢به نقل از ھالل بن خناب
انت) ی(و خ یاھل عراق! شما سه بد یا«قصر مدائن فرا خواند و خطاب به آنان فرمود: 

ـ ۱رود و فراموشم نخواھد شد.  یگاه از ذھنم نم چیه ھکد یب شدکدر حق من مرت
ور  (و به من حمله یدردک یزخم ابم رکه مرکنیا -۲د. یه پدرم را به قتل رساندکنیا

 حال آنکه با کشیدید،م را یردایا فرمود: د. یبه تاراج برد ،ه آنچه داشتمکنیا -۳د). یشد
د و با ینکصلح  زیشما ن نمایم،س صلح که با ھر کد یرده و متعھد شده بودکعت یمن ب
پس شما  ؛ام ردهکعت یب س هیه من با معاوکد ید. بدانیز بجنگیشما ن ،س بجنگمکھر 

 .٣ن آمد و وارد قصر شدییاز منبر پا س ید. سپس حسن بن علییاز او اطاعت نماز ین

                                                           
 ).۱/۳۱۷الطبقات ( -١
 ).۵۷۵ب، صیرصدوق است. (التق ،یاب العبدبھالل بن خ -٢
 ).۱/۳۲۴(  الطبقات، -٣
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 در قبال صلح سسپاه حسن واکنش
ت کدر حال حر »نکمس« یبه سوکه  س در رابطه با واکنش سپاه پیشاھنگ حسن

از ابوغریف آورده است؛  المستدرکپردازیم که حاکم در  می ، به نقل روایتیبود
نبرد با اھل برای  پیشاھنگی بودیم که ی وھزار نفر  دوازده در لشکرما  وید:گ ١فیغر ابو

ما  به ی. وقتفرماندھی این لشکر را بر عھده داشت ٢ابوالعمرطه آماده شده بود.شام 
از شدت  ،انگار پشتمان، صلح نموده است س هیبا معاو س یه حسن بن علکد یخبر رس

وفه کبه  س یه حسن بن علک یامم). ھنگیت نداشتکحر یگر نایست (و دکش یناراحت
خطاب به او گفت: و رفت  شنزد ٣،لیان بن لیاز ما به نام ابوعامر سف یشخص ،آمد

سخن ن یابوعامر! ا یا«فرمود:  س یمؤمنان! حسن بن عل ی نندهکخوار یسالم بر تو ا
 ،امارت و  استیه به خاطر رکدم یپسند یه نمکبل ؛ام ردهکن را خوار نامؤمن ،من را مگو؛

 .٤»روی دھد یقتل و قتال مؤمنان،ان یم
سپاه از  یجزئ یفرماندھ ،احتماًال ابوالعمرطه ،دیآ یه از شواھد برمکگونه  آن

گان بوده یآن  ی رمجموعهیز زیف نیور، ابوغرکمذ یه راوکعھده داشته  ررا ب پیشاھنگ
س بن یق این سپاه،ل ک ی فرمانده ، بیانگر آنست کهیخیتارصحیح ات یاست وگرنه روا

 س دالله بن عباسیه عبکح دال بر آن است یات صحیروا ھمچنینبوده است.  س سعد
، یزمان ی ن برھهیدر عراق در ا یحضور ودر مورد  و اساساً  حضور نداشتهاین سپاه در 

ت از یاکه حک یاساس یات موضوع و بین اساس روایبر ھم .٥شک و تردید وجود دارد
، به حسن بن س هیاز معاو  رشوهگرفتن در قبال  س دالله بن عباسیه عبکآن دارد 

 باشد. یر قابل قبول میرده است، غکانت یخ س یعل
 ،را بر عھده داشتاین لشکر  لک یه فرماندھک س س بن سعدیر است قکالزم به ذ

لشکر از  ،ردندک یرویپ یه از وکش یاز سربازان خو یرفت و با جمعیابتدا صلح را نپذ

                                                           
ب، یست. (التقرابوده  هعی، صدوق است و گفته شده، شیالمراد یفه الھمدانیدالله بن خلیعب -١

 ).۳۷۰ص
ت داشته کرش یھجر ۵۱در سال  یان حجربن عدیه در جرکبوده  یندکد یزیر بن ینامش عم -٢

 ).۵/۲۵۹،یطبرخ یاست. (تار
 .ندبرخاست س ین بن علیحس یبه خونخواھ یه ھمراه مختار ثقفکبود  یسانک جزو -٣
 ).۳/۱۷۵( کالمستدر -٤
 .۱۱۴، صیخ الطبریتارفي  ۀیات خالفة معاویمرو -٥



 سحسن مجتبی           ٤٩٢

 یرویشرح صدر داد و ضمن پ اوبه  أل ه خداوندکد یینپا یریاما د ،جدا شد س حسن
 صلح نمود. س هیبا معاو ،س یاز حسن بن عل

، مورد دن خبر صلحیھنگام شن به س سیق را در مورد واکنشل یات ذیوار اینک
 م:یدھ یم بررسی قرار

 س یحسن بن عل یوقت…ه: کند ک ینقل م ١ب بن ابوثابتیابن حجر به نقل از حب
گاه ین اقدام خویرا از ا س س بن سعدیق یا نامه یط ،مودنه یعت با معاویب اقدام به ش آ

مردم!  یا«: فرمود تحت فرمانشان و سربازان رایبه  ،ن خبریدن ایبا شن س سی. قکرد
ا ھم بدون امام (و ید ید دچار فتنه شویا بایه ناچار، کد یا قرار گرفته یتیشما در موقع

ست؟ ین سخنان چیمنظورت از ا :دندی. مردم پرس»دیبپرداز) به قتل و قتال ینیرھبر د
ند و شتگباز ،مردم از اینرورده است. کعت یب س هیبا معاو س یحسن بن عل«گفت: 

 .٢ندودعت نمیب س هی) با معاوس از حسن یروی(به پ
 لشکر پیشاھنگ،ه بخش اعظم کشود  یبرداشت م ، چنینورکمذ یخیت تاریاز روا

 ؛رفتندیصلح نموده، صلح را بپذ س هیبا معاو س یحسن بن عل ددنیشناینکه به محض 
این ز بالفاصله به ین س س بن سعدیه قکجه گرفت یتوان نت یت نمین روایاز ا البته
زمانی رده و گفته است: ک هن موضوع اشاریز به این /ر یثکتن داده است. ابن  ،صلح

از  یرویبه اطاعت و پفرستاد تا او را  س سیرا نزد ق یکیپ س یحسن بن عل که
از قبول پیمان  س س بن سعدیند، قکقانع  به پذیرش صلح، و راا و خواندا بش فریخو

 ،جدا شدلشکر از  ،ده بودندیعق ه با او ھمک شانیاز سپاھ با تعدادیو  صلح، امتناع کرد
 .٣عت نمودیه بیرد و با معاوکنظر  ش صرفیم خویه از تصمکد یینپا یریاما د

د: یگو یم ،جدا شدند لشکراو از  کسانی که باو  س سیرامون قیز پیبه نیش یابن اب
از  س عبادهسعد بن س بن یق ه به نقل از پدرش گفت:کدم یاز ھشام بن عروه شن

 یرا فرماندھ یھزار نفرپنج  یبود و ارتش شرکجلودار لش و س یاران حسن بن علی
 س طالب یبن اب یپس از شھادت عل سربازان این لشکر، ی ھمه گفتنی است: رد.ک یم

                                                           
 .۱۵۰ ص ب،ی، التقرینار اسدیثابت بن د یب بن ابیحب -١
 است.ح یت صحین روای). سند ا۳۱۹ـ  ۴/۳۱۷( ةیالمطالب العل -٢
 ).۸/۱۶ة (یة والنھایالبدا -٣
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 زمانی که .نندک یستادگیجان ا یه تا پاکده و عھد بسته بودند یش را تراشیخو یسرھا
د و به یصلح ابا ورز شریاز پذ س سیق ،صلح نمود س هیبا معاو س یحسن بن عل

د به ھمراه یست؟ اگر بخواھین مورد چیش گفت: نظر شما در ایاران خویسربازان و 
جنگم و  ینم و مک یم یستادگید، ایدرآ یاز پا رزمندهن یه ماھرترکن لحظه یآخر شما تا

از او خواستند  ،. ھمهایمنم یامان م یشما تقاضا یا از جنگ دست برداشته، برای
را  یزیچ چیھ س س بن سعدیان قین میند. در اکت و امان آنھا را فراھم یامن ی نهیزم

ا یحقوق و مزا یه در تمامکآورد   به حساب یسربازز ین به خود اختصاص نداد و خود را
در  س س بن سعدیق ،دینه گردیسپاه مزبور عازم مد یبا افراد خود برابر باشد. وقت

 .١نمود ذبح  برای سربازان شترتعدادی  ،طول راه
 دهیان گردیر بیم و تأخینامرتب و با تقد ، به صورتعیحوادث و وقا ،ورکت مذیدر روا

 ذکرھزار نفر پنج ز ین س سیق یان و افراد تحت فرماندھیسپاھدر این میان،  و
را یز .ندارد یتناقض ،میر شدکه قبًال متذک یبا عدداین رقم، ر است کان ذیشا ؛اند شده

و سپاھیانی که به عنوان بود  س یحسن بن عل یانتمام سپاھ، شمار دوازده ھزار نفر
 .٢ھزار نفر بودند قرار داشتند، پنج س س بن سعدیق جلودار، تحت فرمان

 در قبال صلح س مرتضی یعلدوران فرمانداران و فرماندهان  واکنش
واکنشھای  س یدر قبال صلح حسن بن عل س یفرماندھان و فرمانداران عل

را ناپسند  آن ،یرفتند و برخیاز آنھا صلح را پذ یه برخک یند. به نحومتفاوتی داشت
 ل است:یبه شرح ذ ن مطلبیل ایدانستند. تفص

 س ه عبدالله بن جعفرکرفتند یآن را پذ ،لحصشمردن  یکد و نییضمن تأ یبرخ -۱
 داشت. در رأس این گروه قرار

رفتند. یرا پذ ، آنیاما پس از چند ،دندیاف ورزکرفتن صلح استنیابتدا از پذ ،یا عده -۲
 ردند.ک یم یف را رھبرین طیه، ایاد بن ابیو ز س س بن سعد بن عبادهیق

به آن تن دادند.  ، امادندیپسند یصلح را نم ھرچنده کبودند  یسانکگروه سوم  -۳
 :نددش یم میف تقسین گروه به دو طیا

                                                           
 ).۸/۱۶ھمان ( -١
 ).۷/۴۷۲به (یش یمصنف ابن اب -٢
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بود، خود را ات ید حیدر ق س یه حسن بن علک یفقط تا زماناز آنان  ی: گروھالف
 نمود. یم یرھبر ین گروه را حجر بن عدی. ادانستند یصلح م پایبند پیمان

ه زنده یا معاویه حسن ک یه معتقد بودند تا زمانکبودند  یسانک ،: گروه دومب
 جزو این گروه بود. س ین بن علیحس ؛ن صلح تن دھندیبه ا یستیبا ،ھستند

امور به زمام  واگذاریاز خالفت و  س یحسن بن عل یریگ نارهکھشتم:  ی مرحله
 .س  هیمعاو

رش کدر لش آشوب بوجود آمدهرا از او  متعال، خداوندپس از آنکه  س یحسن بن عل
ر سفر حسن بن یح مسیدر توض یگفت. بالذر کوفه ترک یمدائن را به سو داد،نجات 

ابن  را نمود،وفه ک به تمیعزقصد  س یحسن بن عل ید: وقتیگو یوفه مکبه  س یعل
او  یھا خواسته س هیمعاوداد  یم نشانه کرا نزد او آوردند  یا نامه ٢و ابن سمره ١عامر

راد یه اک یا در خطبه س یرا در قبال صلح برآورده ساخته است. پس حسن بن عل
اما  ،دیرا ناپسند و زشت بپندار یزیچه بسا شما چ«ارانش گفت: یخطاب به  ،فرمود

پس از او  .٣وفه شدک. و سپس عازم »باشددر آن نھاده شما  یبرا فراوانیر یخ ،خداوند
از  س هید: معاویگو یبالذر ٤.گفت کتر» لهیالنخ«را به قصد » نکمس«ز ین س هیمعاو

سپس  .٥فرود آمد» دارالرزق«و » لهیالنخ«ان یم یوفه شد و در محلکعازم  »نکمس«
ند و کمالقات  س هیشد تا در آنجا با معاو» لهیالنخ«وفه عازم کاز  س یحسن بن عل

 د.ینما او واگذار امور خالفت را به
به  س یحسن بن عل چون: هکند ک ینقل م ٦یاز عامر شعب ید ھمدانید بن سعلمجا

 ،لحصانعقاد  زا جا حاضر بودم. پس صلح نمود، من در آن س هیله آمد و با معاوینخ
د و نزد یرامون صلح با مردم سخن گویه پکخواست  س ی، از حسن بن علس هیمعاو

                                                           
 .س عبدالله بن عامر -١
 .س عبدالرحمن بن سمره -٢
 .۱۵۰ص ،ۀیمعاوخالفۀ ات یبه نقل از مرو ۴۴۷، صیساب االشراف، نسخه خطنا -٣
 ).۵/۲۷۸وفه. معجم البلدان (ک یکدر شام و نزد یا هیلة، ناحینخ -٤
 .۱۵۰صه، یمعاوخالفۀ ات یساب االشراف، به نقل از مرونا -٥
 یاما عامر بن شعب ،اند ردهکق نیاو را تصد ،یبرخ وگفته شده  یسخنان متعارض ،دلدر مورد مجا -٦

 ثقه است.
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 و باالی برخاست س حسنه سپرده است. یامور را به معاو زمام ،یه وکند کآنان اعالم 
 یگار زیو پرھ اتقو ،ارھاکن یتر عاقالنه«: فرمود یالھ یمنبر رفت و پس از حمد و ثنا

ه من و کد یاست. بدان یمعاص بهفجور و پرداختن فسق و  ،ارھاکن یتر است و احمقانه
 مامداریاما چنانچه واقعًا خالفت و ز ،میردکرامون خالفت با ھم اختالف یپ س هیمعاو

از قتال  یریو جلوگ یمصلحت امت اسالم یپس من برا ،حق من باشد ،امور مسلمانان
دم و اگر سپره یرا به معاو گذشتم و آنخویش ن حق یاز ا مسلمانان،ان یم یزیو خونر
باز ھم من از خالفت  دارد، یشتریت بیه صالحک باشدر از من یغ شخصیحق  ،خالفت

 آنگاه این آیه را تالوت کرد: .»سپردم س یهاومعامور را به زمام و  مردک یریگ نارهک

ۡدرِي �نۡ ﴿
َ
 . ]۱۱۱اء: ی[األنب ﴾١١١ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَمَ�ٰعٌ  لَُّ�مۡ  َنةٞ فِتۡ  لََعلَُّهۥ أ

د شما را ھخوا ید خداوند میشما باشد و (شا یبرا یآزمون ،نید ایشا ؟دانم یم  من چه«

 .١»مند سازد بھره ی) تا مدتنن جھایاز لذائذ ا
نیز  ٦و ابن عبدالبر ٥یھقیب ٤،یم اصفھانینع ابو ٣،مکحا ٢،ور را ابن سعدکذمت یروا

با  س بیعت حسنت یروا ھم /اند. احمد بن حنبل  نقل نموده یاز شعب یھمچون طبران
 ل است:یبه شرح ذ شه متنکرده کت ین روایریق انس بن سیرا از طر س معاویه
ان یم«فرمود:  ،ره نمودکرامون صلح مذایپ س هیبا معاو س یه حسن بن علک یروز

وجود ندارد  یچ شخصیه در غرب است) ھکه در شرق است) و جابلق (کشھر جابلص (
بیش از ھر ه ک یدر حالمن، باشد. ھمانا  ص خدا بزرگش رسول پدر ،ه چون منک

دم و کرعت یب س هینمودم) و با معاو یریگ نارهک(از آن  کسی، سزاوار خالفت بودم،
 ان شما خواھد شد ویم یا وجودآمدن فتنهه موجب ب ،عتین بیا سرانجام هکدانم  ینم

 .٧»بودتان سودمند خواھد یبرا یا تا مدتی

                                                           
 ت حسن است.ین روای). سند ا۳/۲۶ر (یبکالمعجم ال -١
 ).۱/۳۲۹الطبقات ( -٢
 ).۳/۱۷۵( کالمستدر -٣
 ).۲/۳۷اء (یة االولیحل -٤
 ).۶/۴۴۴( ةدالئل النبو -٥
 ).۳۸۹ـ  ۱/۳۸۸عاب (یاالست -٦
 .استح یت صحین روای). سند ا۲/۷۶۹( ۀفضائل الصحاب -٧
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 و برخاست س یه: حسن بن علکاست ده آمنار یت ابن سعد از عمرو بن دیدر روا
مسلمانان  یبرا مسایلی را کهش از ھمه یبمن، مردم!  یا«: فرمودخطاب به مردم 

گرفتم م تصمیو  مدیشیاند یریتدب ،ن اواخریاما در ا دانستم، یموشایند ناخ ،آمدش یپ
بیش از ه از من بدان سزاوارتر است و اگر ھم واقعًا کم یواگذار نما یسکخالفت را به 

مصلحت امت جدم و  به خاطرام  م گرفتهیتصم ھر کسی، سزاوار خالفت باشم، باز ھم
. سپس »ن حقم بگذرمیاز ا ،آرامش برقرار شود صلح و مسلمانان،ان یه مکآن یبرا

دانم واقعًا  یرا به تو سپرد و نم ص امور امت محمدزمام  ،ه! خداوندیمعاو یا«فرمود: 
اینکه ا یه در تو وجود داشت و کبود  یفت خوبصبه خاطر  رسیدن به این مقام،

 آنگاه این آیه را تالوت کرد که: .»بود ، به خاطر وجود شری در توسکعبر

ۡدرِي �نۡ ﴿
َ
 ]۱۱۱اء: ی[األنب ﴾١١١ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَمَ�ٰعٌ  لَُّ�مۡ  َنةٞ فِتۡ  لََعلَُّهۥ أ

مند  بھره ی) تا مدتشما راد یشما باشد و (شا یبرا یآزمون ،نید ایدانم، شا یمنمن «

 .١»)برایتان مفید باشدسازد (و 
 آمد. پاییناز منبر  و سپس

عت حسن یپس از ب یو ابواالعور سّلم س ه عمرو بن عاصکاست  آمده یتیروادر 
ه دستور دھد کشنھاد دادند یو به او پ ندرفت س هینزد معاو س هیبا معاو س یبن عل

در گفتار برای مردم، نمایان  اش یناتوانند تا ک یسخنران ای مردمبر س یحسن بن عل
با  ،گفت: من شاندر پاسخ س هیاز او رانده شوند. معاو ،مردمگردد و بدین سان 

را  س یحسن بن عل یزبان و لبھا ص خدا ه رسولکش مشاھده نمودم یچشمان خو
ھرگز دچار  ه،)درکرا لمس  آن ،ص خدا ن رسولزباه ک زبانید (و من مطمئنم یبوس یم
 س حسناز  س آن دو چنان اصرار کردند که سرانجام معاویه ؛نت نخواھد شدکل

 ،سند و متن لحاظت از ین روایاست ا یھیبدخواست تا برای مردم سخنرانی کند.. 
 .٢باشد یم منکر و ناشایست ش،ف، و متنیاست و سند آن ضعاساس  یو بباطل 
خبر  یب س یحسن بن عل یسخنور بالغت واز به ھیچ عنوان  س هید معاویترد بدون 

 نبوده است.
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 ٤٩٧ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

 س سیبه ھمراه ق س یحسن بن عل ، آمده است:ردهکنقل  یبالذرکه  یتیروا در
ن یرید: از محمد بن سیگو یر بن حازم میند. جرکعت یتا با او ب رفت س هیمعاو نزد
 سوارس حسن ،عت نمودیب س هیبا معاو س یحسن بن عل یه گفت: وقتکدم یشن
ز یرا ن س عبادهسعد بن س بن یقوی، د. وبر س هیر معاوکلش به اردوگاهشد تا  شبکمر

س یق :ندگفت یگر میدیکمردم به  ،شدند س هیمعاو چون وارد اردوگاهبرد و  دبا خو
 س هیبا معاو س یحسن بن عل ،رفتند س هیدو نزد معاو ه آنک یھنگام ؛ قیس آمده.آمده

را  انشدستضمن آنکه  س سی. ق»کنعت یب«فرمود:  س سیقبه رد و سپس کعت یب
 س هیمعاو ».این طوری«دراز نکرد، گفت:  س گرفت و آنھا را به سوی معاویهر بغل یز

رد کش دراز یدست خو ستاد ویا انشزانو یش نشسته بود، بر رویبر تخت خوکه پیشتر 
 .١بود تنومندل و یکھپر یفرد س سیرا گرفت. ق س سیو دست ق

ه ک یخالفت، دوران س هیعت با معاویاز خالفت و ب س یحسن بن عل یریگ نارهکبا 
 ی فرمودهمطابق ب ین ترتیدافت و بیان یپا ،آغاز شده بود ص خدا پس از رسول

 ص ی خالفت نبوت، به پایان رسید؛ چنانچه رسول اکرم دوران سی ساله ص خدا رسول
ملك من �شاء أو ملكه من ـخالفة انلبوة ثالثون سنة ثم يؤ� اهللا ال« فرموده است

را به  یخداوند، پادشاھ ،سال است و پس از آن یخالفت (پس از) نبوت، س«: یعنی ٢»�شاء

اخلالفة يف أميت ثالثون سنة ثم «ھمچنین فرموده است:  .»دھد یه بخواھد، مکس کھر 
سال خواھد بود و پس از آن سلطنت و  یخالفت در امت من س«: یعنی ٣»ملك بعد ذلك

سال با خالفت حسن  یس«د: یگو یث مین حدیر در شرح ایثک . ابن»باشد یم یپادشاھ
خالفت را به  یھجر ۴۱ع االول سال یدر رب س گردد. حسن یل میمکت ب یبن عل
اتفاق افتاد.  ص خدا سال پس از وفات رسول یقًا سین واقعه، دقیسپرد و ا س هیمعاو
از  یکین، یوفات نمود و ا یھجر ۱۱ع االول سال یدر رب ص خدا ه رسولکچرا

فه از ین خلیمپنج س ن رو حسنی. از ا٤»باشد یم ص نبوت آن حضرت یھا نشانه
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 سحسن مجتبی           ٤٩٨

 .١ن استیراشد یخلفا

 صلح یها زهین عوامل و انگیتر مهم
با را بر آن داشت که  س ین حسن بن علامؤمن ریام ،یمختلف یھا زهیاسباب و انگ

 عبارتند از: ،ن عواملید. ایصلح نما س هیمعاو

دان یجاو یھا دوختن به نعمت و چشم یلحت امت اسالمصنظرگرفتن م در -۱
 أل خداوندو ھمیشگی 

به  یتو دوست دار :ندگوی یحسن! مردم م ی: اه شدگفت س یحسن بن علبه  یبار
ارم یمھتران عرب تحت فرمان و در اخت«فرمود:  س ی. حسن بن علیبرس تفخال

دند و اگر صلح یجنگ یمن م در کنار دادم، یبودند و اگر به آنھا دستور جنگ م
تنھا  ،داشتم یتین موقعیه چنکبا وجود آن ، اما من،دندنمو یز صلح میردم،آنھا نک یم

 .٢»نمودم یریگ نارهکاز خالفت  أل خداوند یرضا یبرا
اگر ...«فرمود: چنین گر ید یا در خطبه ،از خالفت یریگ نارهکپس از  ،آن بزرگوار

ار کن یواگذار نمودم و از ا س هیحقم را به معاو ،پس من است،حق من   واقعاً  ،خالفت
 .٣»نداشتم یمصالح امت اسالم جز رعایت قصدی

 أل للهت ایو جلب رضا أل از خداوندو پاداش بزرگ ب انتظار ثواب و اجر ین ترتیدب
ح دادن ین ترجیو ھمچنمسلمانان،  درمیانوافر به برقراری صلح و آشتی  ی هعالقو 

ه ک است ییھا زهیاز عوامل و انگ ،یویزودگذر دن یھا بر نعمت یدان الھیجاو یھا نعمت
ن اسالم از ین مبیدر د ،وا داشت. صلح س با معاویهرا به صلح  س یبن عل حسن

اختالفات و و سازش، صلح  ی لهیوسه را بیبرخوردار است. ز ییگاه واالیجا
رود و محبت و  ین میب ازو اقشار مختلف جامعه افراد  یو اجتماع یماد یھا کشمکش

 ،شود یبرقرار مو آشتی صلح  ،ان دو نفریم زمانی کهگردد.  ین آن میگزیجا ،یدرابر
گردند و  یم یاز ھم راض ،طرفدو شود و  ین مک شهیان آنھا ریمو کشمکش خصومت 

از  ،ن صلح و سازشیگردد. بنابرا یم مکبر جامعه حا ییکن یب اخالق اجتماعین ترتیدب
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عت مقدس یسازد و شر یرا محقق مو برادری اسالمی ه اخوت کاست  ین عواملیتر مھم
 د:یفرما یم أل د نموده است. خداوندکیز بدان تأیاسالم ن

َما ﴿ ۡ ٱإِ�َّ ٞ إِخۡ  ُمۡؤِمُنونَ ل ْ  َوة ۡصلُِحوا
َ
َخَوۡ�ُ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَأ

َ
  .]۱۰[الحجرات:  ﴾أ

 .»دینکان برادران خود صلح و صفا برقرار یگرند، پس میفقط مؤمنان برادران ھمد«
ان یه مک یاثر اختالفات  بره گاه کاست و اخوتی  یھمان برادر برادری،ن یاز ا منظور

 یا ژهیت ویعنا ،میرکقرآن  از اینرو ١؛بندد یان رخت مشانیاز م ،دھد یمسلمانان رخ م
به پرھیز از نزاع و کشمکش دستور داده و مردم را کرده د کیبه صلح نموده و بدان تأ

اھمیت صلح و  ی هاست؛ اینک به برخی از دستورات و رھنمودھای قرآنی در زمین
 پردازیم: آشتی می

 مسلمانان: درمیانو برقراری صلح و سازش بر اصالح  یمبن یالف: دستورات
 د:یفرما یخداوند متعال م

 ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿
َ
 ٱقُِل  نَفاِل� ۡ�

َ
ِ وَ  نَفاُل ۡ� ْ ٱفَ  لرَُّسوِل� ٱِ�َّ َ ٱ �َُّقوا ۡص  �َّ

َ
ْ َوأ  َذاَت  لُِحوا

ْ  بَۡينُِ�ۡمۖ  ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ ؤۡ  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ    ]۱[األنفال:  ﴾١مِنِ�َ إِن ُكنُتم مُّ

م یم جنگ بدر چگونه تقسیه غناکند یگو یپرسند (و م یم میغنا ی درباره از تو«
غمبر است (و یخدا و پ از آِن  ،میرد؟) بگو: غنایگ یتعلق م یسانکگردد و به چه  یم
د و (اختالف را یپس از خدا بترس .رد)یگ یبه عھده مرا  م آنیغمبر به فرمان خدا تقسیپ
از خدا و  ،دیو اگر مسلمان برقرار نمایید؛خود صلح و صفا به  درمیاند و) ینار گذارک

 .»دینک یغمبرش فرمانبرداریپ
 د:یفرما ین میھمچن

﴿ ٓ ۡ ٱ ِمنَ  �َِفَتانِ �ن َطا ْ �ۡ ٱ ُمۡؤِمنِ�َ ل ۡص  َتَتلُوا
َ
ْ فَأ ۖ  لُِحوا  َ�َ  إِۡحَدٮُٰهَما َ�َغۡت  فَإِنۢ  بَۡيَنُهَما

 ٱ
ُ
ْ  ۡخَرىٰ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُوا ءَ  َح�َّ ۡمرِ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ

َ
ِۚ ٱ أ َّ�  ٓ ْ  َءۡت فَإِن فَا ۡصلُِحوا

َ
 بَۡيَنُهَما فَأ

قۡ  َعۡدلِ لۡ بِٱ
َ
ْۖ ِسُطوٓ َوأ َ ٱإِنَّ  ا ۡ ٱُ�ِبُّ  �َّ َما  ٩ُمۡقِسِط�َ ل ٞ  لُۡمۡؤِمنُونَ ٱإِ�َّ ْ  إِۡخَوة ۡصلُِحوا

َ
 َ�ۡ�َ  فَأ

َخَوۡ�ُ�مۚۡ 
َ
ْ َوٱ أ َ ٱ �َُّقوا   .]۱۰-۹[الحجرات:  ﴾١٠لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  �َّ
د. یان آنان صلح برقرار سازیگروه از مؤمنان با ھم به جنگ پرداختند، درم  ھرگاه دو«

صلح نشود)، با آن پذیرای ورزد (و  یند و تعّد کستم  یگریحق د در ،از آنان یکیاگر 
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 سحسن مجتبی           ٥٠٠

فرمان خدا  ه به اطاعت ازکآند تا یبجنگ ،ورزد یم یند و تعدک یه ستم مک یا دسته
 درمیانرا شد، یشود. ھرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذ را یم او را پذکگردد و ح باز

را ط آن) عدالت یمواد و انجام شرا ید و (در اجرایدادگرانه صلح برقرار ساز ،شانیا
عادالن را دوست دارد. فقط مؤمنان برادران  وند،ه خداکچرا رعایت نمایید؛

 تقوای الھی پیشه سازیدد، و ینکان برادران خود صلح و صفا برقرار یپس م ؛گرندیھمد

 .»و مرحمت قرار بگیریدرحم مورد تا به شما 
میان یکدیگر،  هکد دھ یش دستور میبندگان خوبه  ،د متعالنداست خداویه پچنانچ

 ند:برادر ، با ھمدیگرنانمؤمرا یز د؛صلح و صفا برقرار سازن

َما ﴿ ۡ ٱإِ�َّ ٞ إِخۡ  ُمۡؤِمُنونَ ل ْ  َوة ۡصلُِحوا
َ
َخَوۡ�ُ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَأ

َ
 .]۱۰[الحجرات:  ﴾أ

 .»دینک ان برادران خود صلح و صفا برقراریگرند، پس میفقط مؤمنان برادر ھمد«
و برادری مورد اشاره در  اخوتبکار رفته است؛ بنابراین صر ح ی غهیص ،هین آیدر ا

منشأ  کهمان یبا انتساب به اصل ا ن،مؤمنان است و تنھا مؤمنا بهمنحصر مذکور،  ی هآی

ۡ ٱإِ�ََّما ﴿با ھم برادرند. عبارت  است، در بھشت ماندگاریشان ٞ إِخۡ  ُمۡؤِمُنونَ ل بیانگر  ،﴾َوة
 ،یاوامر قرآندستورات و   نیاز ا .دباش یمؤمنان م درمیان و صفا صلح برقراریوجوب 

ق یاز مصادمسلمانان  درمیانو ایجاد صلح و صفا ن یالب اصالح ذات که دآی یمچنین بر
ق امر به ین از مصادیو تقوا و ھمچن یکینو ھمکاری با یکدیگر در راستای تعاون 

در روابط  دو امر مھماین مؤمنان را به  أل ه خداوندکباشد  یر مکاز من یمعروف و نھ
 است موظفمسلمانی،  خالصه اینکه ھر. دستور داده است اجتماعیشان با یکدیگر،

مردم بپردازد تا  ی هھمه کو بل مسلمانانان یمو صفا صلح  یھمواره به اصالح و برقرار
 .١یابددر جامعه تحقق  یو برادر یدوست مبتنی بر یاجتماع یزندگبدین سان 

 س و بیعت با معاویهرا به صلح  س یه حسن بن علکبود ھا  زهین عوامل و انگیھم !یآر
 واداشت.

 :مسلمانان درمیانو صفا  صلح یاصالح و برقرار یب به تالش برایق و ترغیب: تشو
مردم ھمت  درمیانو صفا  صلح یه به اصالح و برقرارک یسانک یبرا ،خداوند متعال

به  ،أل نداوخد یرضا برای ،سک  نظر گرفته و ھر در یمیپاداش و فضل عظ ،گمارند یم
 د.یبرخوردار خواھد گرد ،ن اجر و پاداشیاز ا ،بپردازد مسلمانان درمیانایجاد صلح و صفا 
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 ٥٠١ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

 د:یفرما یم أل خداوند

َۡوٮُٰهمۡ  ّمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  �َّ ﴿ َمرَ  َمنۡ  إِ�َّ  �َّ
َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  َمۡعُروٍف  أ

َ
 َ�ۡ�َ  إِۡصَ�ٰ� أ

ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  تَِغآءَ بۡ ٱ َ�ٰلَِك  َعۡل َوَمن َ�فۡ  �َّاِس� ٱ ۡجًرا نُۡؤ�ِيهِ  َف فََسوۡ  �َّ
َ
 ﴾١١٤َعِظيٗما أ

 .]۱۱۴[النساء: 
 یھا پچ در نجواھا و پچ مگرست، ین یر و خوبیشان خیھا پچ از نجواھا و پچ یاریدر بس«

ن مردم دستور یا اصالح بی یا دهیو و پسندیکار نکا به ی یه به صدقه و احسانک یسک آن
 یپاداش بزرگ ،خدا انجام دھد، خداوند یرا به خاطر رضا یارکن یچن کس،دھد. ھر 

 .»ندک یو عطا مه اب
مسلمانان  درمیانکسانی را که به ایجاد صلح و صفا  دادهوعده  متعال، خداوند

 د:یفرما یم چنانچهد. یر فرمایآنان سراز بررا ش یرحمت خو نماید ومغفرت  بپردازند،

ْ �ن تُۡص ﴿ ْ  لُِحوا َ ٱ فَإِنَّ  َوَ�تَُّقوا   ]۱۲۹[النساء:  ﴾رَِّحيٗما �َ�َن َ�ُفورٗ  �َّ
د، (خداوند شما را ییشه نماید و تقوا پینکت برقراریمیصم و صفامیان خود، و اگر «

 .»؛ ھمانا خداوند، آمرزنده و مھربان استآمرزد) یم
 ه خداوندکبدان معناست  ،نیا افته ویم خاتمه یبا دو صفت غفور و رح ،هین آیا

 .١دھد یش قرار میمورد رحمت خو نماید و آنان را ین را مغفرت مامصلح متعال،
 د:یفرما یخداوند متعال م

وٖص  مِن َخاَف  َ�َمنۡ ﴿ وۡ  َجنًَفا مُّ
َ
ۡصلَحَ  إِثٗۡما أ

َ
َ ٱ إِنَّ  َعلَۡيهِ�  إِۡ�مَ  فََ�ٓ  بَۡيَنُهمۡ  فَأ  َ�ُفورٞ  �َّ

  .]۱۸۲[البقرة:  ﴾١٨٢رَِّحيمٞ 
 کا از گناه او (به سبب تریعدالت)  ی ننده (از جادهکت یه از انحراف وصک یسک«

ان ورثه ین علت میه بدکرا  یعت) بترسد (و آن انحراف و گناه و نزاعیقانون شر
.  ستیبر او ن یگناھ برقرار نماید،ان آنان یر دھد) و صلح و صفا را مییدرگرفته است، تغ

سازد و پاداش  یآمرزنده و مھربان است (و مغفرت خود را شامل او مگمان خدا  یب

 .»دھد) یش را میارکویکن
آمرزد و  یگران را م اصالح ،ه خداوند متعالکاشاره شده بدین نکته ز ینآیه ن یدر ا
دو صفت غفور و  ،ورکمذ ی هیه در آکنیدھد و ا یقرار مخویش مورد رحمت آنان را 

 د:یفرما یم ،رساند. خداوند متعال ین مطلب را میا ،وضوحه ب ،م پشت سر ھم آمدهیرح
                                                           

 ).۲/۹۷۱ھمان، ( -١
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جۡ ﴿
َ
ۡ ٱ رَ إِنَّا َ� نُِضيُع أ   .]۱۷۰[األعراف:  ﴾ُمۡصلِِح�َ ل

 .»میدھ یگران را ھدر نم پاداش اصالح ،ما«
 :یگر لت صلح و اصالحیج: در فض

ایجاد ه ککند  یماین داللت در مورد صلح سخن گفته، بر  ارھاب أل ه خداوندکنیا
ه ک ن و آناناز مصلحین خاطر نیدارد و به ھم یا ژهیت ویاھم ،مردم درمیانو صفا  صلح

 ن خداوندیگردند. ھمچن یبرخوردار م یمیاز اجر و پاداش عظ ،پردازند یبه اصالح م
 د:یفرما یلت صلح میه در فضکد و بلییدر تأ متعال،

لۡ َوٱ﴿  .]۱۲۸[النساء:  ﴾َخۡ�ٞ  حُ لصُّ
 .»استسازش بھتر  و صلح و«

نزد  و سازش، ه صلحکاست  یا ژهیت وینشان از اھم متعال، خداوندی  فرموده نیا
و اختالفات را از بین  ھا صلح و سازش، کدورته کبدان سبب است  ،نیو ا دارد أل الله

مطرح ی را گر اصالح ی از اینرو خدای متعال، در تمام جوامع انسانی، مسأله برد؛ یم
است،  یالھ یایانب یاخالق یھا یژگین ویاز بارزتری، یکی گر اصالح .استنموده 

 د:یفرما یم ÷ بیاز زبان شع متعال، ه خداوندکچنان

رِ�دُ  إِنۡ ﴿
ُ
ِۚ بِٱ إِ�َّ  �ِيِ�ٓ َوَما تَوۡ  َتَطۡعُتۚ سۡ ٱَما  ۡصَ�ٰحَ ۡ�ِ ٱ إِ�َّ  أ ُۡت  هِ َعلَيۡ  �َّ  �َ�ۡهِ  تََو�َّ
�ِيُب 

ُ
  .]۸۸[ھود:  ﴾أ
ق من ھم یخواھم، و توف یشتن و شما را) نمیجز اصالح (خو ،توانم یه مکمن تا آنجا «

) خدا یبانیو پشت یاری) جز با (یو زدودن ناحق و بد یکیدن به حق و نی(در رس
م و نمای یرا بدو واگذار مھا و امورم) ارکنم و (ک یل مکست. تنھا بر او تویر) نی(انجام پذ

 .»گردم یاو برم یبا توبه و انابت) به سو(
 د:یفرما یم ÷ خطاب به برادرش ھارون ÷ ین خداوند سبحان از زبان موسیھمچن

ِخيهِ  ُموَ�ٰ  َوقَاَل ﴿
َ
ۡصلِحۡ  ِ� ِ� قَوۡ  لُۡفِ� خۡ ٱ َ�ُٰرونَ  ِ�

َ
 َسبِيَل  تَتَّبِعۡ  َوَ�  َوأ

ۡ ٱ   .]۱۴۲[األعراف:  ﴾ُمۡفِسِدينَ ل
 درمیانھارون گفت:  شبه برادر ،)ه عازم عبادت و مناجات خدا شودکنیش از ایپ(  یموس«

 .»نکم یرویاران پکو از راه و روش تباھ ی نماگر ن من باش و اصالحیقوم من جانش
ن اشاره داات بین آیه در اک  یفراوان آمده و اصالحکریم، در قرآن  چنین آیاتی،

 ینزاع از اینرو زمانی که. یویدن ی دارد و ھم جنبه ینید ی عام است و ھم جنبه ،شده
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ود و نمبرقرار و صفا ان آنان صلح یم ، بایددھ(از مسلمانان) رخ د یان گروھیم
 .١ددھ یمرخ  ، به کثرتیدر جوامع بشر یلیمسا چنین ؛ردکبرطرف را اختالفاتشان 

و سازش، سوق داد صلح سوی را به  س یحسن بن عل ،یقرآن ھای آموزهو  ھیمافن میھم
تا  ص خدا صلح بود. رسول یاز جد بزرگوارش ھمواره مشتاق برقرار یرویز به پیو او ن

ان یم یآمد. روز یان مردم برمیصلح م یاصالح و برقرار یدر پتوانست  آنجا که می
 یه به سوک یبه نحو انجامیدان آنان یو نزاع م یریه به درگکرخ داد  یا واقعه ٢یگروھ
، باخبر شد ماجران یاز ا ص خدا رسولزمانی که …. ردندک یم ابگر سنگ پرتیھمد

 ص خدا ه چگونه رسولکبنگر  .٣»برویم تا میان آنان، صلح و آشتی برقرار کنیم«فرمود: 
وجود ه ب اھل قباان یه مک یردن اختالف و خصومتک برطرفایجاد صلح و آشتی و  یبرا

 ،ار بگذردکار از ک و دواندبشه یرو کینه  یدشمن آنکهشد و قبل از  قدم  شیپ بود، آمده
برقراری ه ک یتیلت و اھمیبه خاطر فض .٤کردخصومت را در نطفه خاموش  ی شعله

شخص  ،ن امریتحقق ا یاجازه داده برا ،اسالمدین مبین  ،ان مردم داردیصلح درم

ليس الكذاب اذلي «  :فرموده استباره  نیدر ا ص رمکا  د. رسولیدروغ بگو ،مصلح
 یجاد صلح و آشتیا یبراه ک یسک« یعنی: ٥»خ�اً او يقول خ�اً يصلح ب� انلاس فين� 

بر زبان آورد،  یزیا سخن مصلحت آمیرا به مردم برساند  یزیان مردم، سخن مصلحت آمیم

 .»شود نمی دروغگو شمرده
ث: الرجل �دث امرأته ل�ضيها ال �ل الكذب إال يف ثال« ھمچنین فرموده است:

گفتن جز در سه مورد  دروغ«یعنی:  ٦»يلصلح ب� انلاسالكذب والكذب يف احلرب و
گفتن در  دروغ د؛یت ھمسرش دروغ گویردن و رضاکخشنود  یبرا یه مردکنیست: ایز نیجا

 درمیانو آشتی صلح  ایجاده به منظور ک یو دروغ (به عنوان یک استراتژی جنگی) جنگ

 .»ردیمردم صورت گ

                                                           
 ).۲/۹۷۱ھمان، ( -١
 اھل قباء. -٢
 ).۲۶۹۰( ی؛ بخارکن -٣
 ).۲/۹۷۲( ةيف ضوء الكتاب و السن ص اخالق النبي -٤
 ).۲۶۹۲( یبخار -٥
 .۴۹۰۰ ی ) شماره۱۳/۲۶۳داود (ی ابسنن شرح عون المعبود  -٦
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ه کاست این  ،مردم درمیانو آشتی جاد صلح یا یگفتن برا دروغ جایز بودنعلت 
و پیامدھای ناگواری به  است کخطرناخیلی  ،مسلمانان درمیاناختالف و تفرقه  وجود

سوء ذات ابل� إيا�م و«: فرموده است ص اسالم یگرام ه رسولچچنان دنبال دارد.
ن یاز ب رادین شما  ،ن امریا کهد یزیبپرھ دشمنیاز تفرقه و «یعنی:  ١»ةاحلالقنها إف

الصيام والصالة  ةفضل من درجأأال أخرب�م ب«ن فرموده است: یھمچن .٢»برد یم
فراتر از  یه از اجر و پاداشکنم کن ییراھنما یا شما را به انجام عملیآ«یعنی:  »؟لصدقةو

صالح إ«فرمود: ! خدا رسول یا بلیردند: کعرض  »؟روزه، نماز و صدقه برخوردار است
ه کچرا ؛ان مردمیمو آشتی صلح  ایجاد«یعنی:  ٣»ةابل� � احلالق ذات ن فسادإابل� ف ذات

 .»برد ین میاز ب دینشان را اختالف،تفرقه و 
از وقوع اختالف و  اش ریه خداوند متعال، رسول گرامکجا  ب از آنین ترتیدب

ن یمھمتر ، لذا یکی ازده بودکرخبر آن بزرگوار باامتش پس از وفات  درمیان کشمکش
را  یفرد یدر نسل و أل ه خداوندکن بود یا ص پیامبر اکرم یھان آرزویتر بزرگو 

 س رهکابوب چنانچهامتش قرار دھد. و کشمکش ردن نزاع ک جاد صلح و برطرفیعامل ا
لعل اب� هذا سيد وإن «فرمود:  یفراز منبر م ه برکدم یشن ص خدا از رسول :دگوی یم

د و آقاست؛ ین فرزندم، سیا: «یعنی »مسلم�ـال منعظيمت� اهللا أن يصلح به ب� فئت� 

 س رهک. ابوب»ن بگرداندنامسلمااز صلح و سازش دو گروه بزرگ  ی بسا خداوند، او را واسطه چه
ضمن  ص آن حضرت وبود  ص رمکنار رسول اک س د: در آن ھنگام، حسنیگو یم
 .٤به مردم یرد و گاھک یبه حسن نگاه م ین فرموده، گاھیان ایب

ن صلح یا س یه موجب شد حسن بن علک ییاھ زهین انگیمھمتریکی از ! یآر
که در فضیلت بود  یمیبه اجر و پاداش عظ یو میل و رغبت وافر ،ردیرا بپذخجسته 

 ایجاد صلح و آشتی، بیان شده است.

                                                           
 ب دانسته است.یح غریث را صحین حدیا ی). ترمذ۲۵۰۸( یسنن ترمذ -١
 ).۶/۶۶۸ر (یجامع االصول، ابن اث -٢
 ح دانسته است.یث را صحین حدیا ی). ترمذ۲۵۰۹( یسنن ترمذ -٣
 .۳۷۴۶ ی ، شمارهیبخار -٤
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لعل اهللا أن اب� هذا سيد وإن « :استه فرموده ک ص خدا ن سخن رسولیا -۲
د و ین فرزندم، سیا: «یعنی »مسلم�ـمن العظيمت� يصلح به ب� فئت� 

از صلح و سازش دو گروه بزرگ  ی بسا خداوند، او را واسطه آقاست؛ چه
 ».ن بگرداندنامسلما

 س یه حسن بن علکبود  یدرھنموو  فراخواندر واقع  ص خدا رسول ی ن فرمودهیا
کند  یزیر برنامه ،آن در جھت تحقق نمود و او را بر آن داشت هجاد صلح، آمادیا یرا برا

 .را پشت سر نھد یفراوان یموانع و تنگناھا و در این راستا،
 س یردار حسن بن علکھا و  دگاهید یبر تمام ص اسالم یگرام  رسول ی ن فرمودهیا

برنامه احساسات و  یر تمامبه ک یا گونه به ؛ر گذاشتیتأث یو یروش زندگ بر یو حت
 س ی. حسن بن علشتن گیعج شد و با گوشت و خونیگرد هریچ وی یانزندگھای 
پشت سر و با بزرگوارش، بنا نھاد  جدخود را بر اساس این رھنمود  یاصالح ی هبرنام

ن ید. بنابرارسیمطلوب خواھد  ی جهیه به نتکمطمئن بود  ،مراحل مختلف آن گذاشتن
 یل اصلیو دل یاساس ی زهیانگ ،ص اسالم یگرام  رسول ی ن فرمودهیتوان گفت: ا یم

 به صلح بود. س یآوردن حسن بن عل یرو

 مال شدن خون مسلمانانیاز پا یریجلوگ -۳
ا ھشتادھزار یامت ھفتاد یه روز قکدم ین ترسیاز ا: «فرمود س یحسن بن علباری 

شان خون، یھا ه از رگک) حاضر شوند ی(در محضر الھ یشتر، در حالیا بیتر و  مکا ینفر 
ه خونش، کن باشد یبه ا یدگیاز آنان، از خداوند خواستار رس یکاست و ھر  یجار
 .١»خته شده است؟یچه، ر یبرا

ھمان  ،ندکچه خداوند مقدر  مردم!) ھمانا آن یھان (ا« :ھمچنین فرموده است
ند باشد. یمردم ناخوشا برایتواند مانع آن گردد، ھرچند  یس نمک چید و ھدھ یم روی

 ص خدا خون از امت رسول  قطرهیک  یحت ،مردم! من دوست ندارم به خاطر من یا
. دانم یمنفع و زیان خویش را و ام  را گرفته خودم یخته شود. من تصمین ریبر زم
 .٢»، انجام دھیددیدار که ین شما ھر قصدیبنابرا

                                                           
 )۱۴/۱۰۴خ دمشق (یتار -١
 ).۱۴/۸۹خ دمشق (یتار -٢



 سحسن مجتبی           ٥٠٦

نمود  یریگ نارهکاز خالفت  یرسمبطور آن  یط س یه حسن بن علک یا در خطبه
 ،حقم بود ،اگر خالفت«...فرمود:  ،نمود واگذار س هین را به معاواناامور مسلم مامو ز

مال یپا ،نانام تا خون مسلمشتن امت گذیبه خاطر مصالح اخویش ن حق یاز ا ،پس من
 .١»نگردد

آورد؛   یبه صلح رو ،خداوند متعال ترسچگونه از  س یه حسن بن علکم یبنگر
 د:یفرما یم أل خداوند

ْ  إِ�َُّهمۡ ﴿ ۖ  رََغٗبا ُعوَ�َناَوَ�دۡ  ۡيَ�ٰتِ ۡ�َ ٱ ِ�  �َُ�ٰرُِعونَ  َ�نُوا ْ  َورََهٗبا  ﴾َ�ِٰشعِ�َ  َ�َا َوَ�نُوا
  .]۹۰اء: ی[األنب

 یزیه چک یگرفتند، و در حال یگر سرعت میدیکبر  یکن یارھاکآنان در انجام «
 یازمندیخواندند، (و در وقت ن یاد میما را به فر ،دندیترس یم یزیا از چیخواستند  یم

ردند و ک یما م ی  ، رو به آستانهیو ناخوش یسالمت، و خوشو  یماری، و بیازین یو ب

 .»بودند ستند) و ھمواره خاشع و خاضع ما یز یان خوف و رجا میم
 د:یفرما یم ھمچنین

ِينَ ٱوَ ﴿  َّ�  ٓ َمرَ  يَِصلُوَن َما
َ
ُ ٱ أ ن يُوَصَل َوَ�خۡ  ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
 ُسوٓءَ  َوَ�َخافُونَ  َر�َُّهمۡ  َشۡونَ أ

  .]۲۱[الرعد:  ﴾٢١َساِب ۡ�ِ ٱ
ھا دستور داده است.  ه خدا به حفظ آنکرا  ییھا وندیپ دارند یم برقرار هک یسانک و«

ژه یبو شنوعان با ھم و نیز ارتباطجھان،  ی نندهیانسان با آفر ی ل: رابطهی(از قب
 امتیق در هک( یبد ی ترسند و از محاسبه یم) و از پروردگارشان .انیکشان و نزدیخو

 .»باشند یم کھراسنا) باشند داشته گناھان سبب به
 یال شھوانیسان به امنشود ا یه موجب مکده یاست پسند یامر ،یو خوف الھ اتقو

علم و دانش  ید و در جستجوینما یریگ نارهکاز آن  ،نبندددل ا یدن  هب ،زندبپا  پشت
 .٢دیبرآ

جلوی کارزار  أل خداوندجھت تقرب و نزدیکی به  تصمیم گرفت س یحسن بن عل
ه در مورد خون مسلمانان در روز کنیاز ا ،یرا ویز را بگیرد؛مسلمانان  یزیخونرو 

از خالفت  گیری ه، به معنای کنارن امریچند ا ھر .دیترس یار میبس ،امت مؤاخذه شودیق

                                                           
 ت حسن است.ین روای). سند ا۳/۲۶( یالمعجم، طبران -١
 .۱۱۷مان اوًال صی. اال۳۶۳م، صکالعلوم و الح جامع -٢
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حسن بن عواملی که ذکر شد،  ی هبه ھر حال مجموعد. و زمامداری امور مسلمانان بو
 .واداشتصلح  را به پذیرش س علی

 جنگ و درگیری مسلمانان با یکدیگر،ه کدانست  یم یبه خوب س یحسن بن عل
و ھستی جامعه ان کیو پیامدھای ناگواری را به دنبال دارد و  است کبس خطرنا یامر

و د یو وع شده حرام ،بناحقو کشتار ل تقاست که ن خاطر یند. به ھمک ید میرا تھد
به  ،از نصوص قرآن و سنت یاری. در بسه استدیگرد، بیان آن یبرا یسختتھدید 

نخستین چیزی که اشاره شده است.  ،گرفته شده نظر در قتل یه براک ییاسزعذاب و 
نشان از  ،نیقتل است و ا ،دگیر یم مورد قضاوت و حسابرسی قرار ،امتیدر روز ق

به حقوق و حرمت و تجاوز  یتعد ی هبارزترین نمون ،قتله کن امر دارد. چرایت ایاھم
ه کند ک یت میروا س به نقل از عبدالله بن مسعود / ی. امام بخاراستت یانسان

ن ینخست«یعنی:  .١»ول ما يقيض ب� انلاس يف ادلماءأ«: ه استفرمود ص خدا رسول

 .»استھا)  (قتل ھا خون ی هدربار ،شود یم یان مردم در مورد آن داوریه مک یزیچ
 ،عتیشود و شر یمحسوب م یار بزرگیامت گناه بسیدر روز ق ،یزیقتل و خونر

ش قرار یخوو مھمترین احکام از مقاصد  را ایانت و حفاظت از جان مسلمانان در دنیص
انت از جان یصلح و ص ی فتهیش س ین خاطر حسن بن علیداده است. به ھم

رده و ک کآن را در یبه خوب س یحسن بن عله کعت مقدس اسالم ین بود.شرانامسلم
را  یامکقائل شده و اح یا ژهیت ویھا اھم جان انسان یبرا ،برده بود یم آن پیبه مفاھ

ھا را از آنان دور  انیمفاسد و ز ست وھا ه در جھت مصالح انسانکع نموده یتشر
کینه و دن رکن ک شهیو ر اھ انت جان انسانیتنھا به منظور حفظ و ص،  نیسازد و ا می

موجب  ،افراد  د تعرض به جانیترددون ه بکچرا ؛ان آنھا صورت گرفته استیم یدشمن
 یرا بندگ أل ه سراپا خداوندک گردد می یشدن مسلمانان شهکجه ینت  و در آنانت کھال

روبرو  و مصیبت بزرگی انیزبا ن اسالم ید ،ن بروندیمسلمانان از ب چوننند و ک یم
ت قائل یھا اھم جان آن یعت مقدس برایه شرک ییھا نماند انساند. ناگفته شخواھد 

از امان  یا به نحویدھند  یه میه جزکھستند  ین افرادیمسلمانان و ھمچن ،شده
 .٢اند برخوردار شدهحکومت اسالمی 
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اض راعت س یبر صلح حسن بن عل یا عدهکه  زمانی آنچه بیان شد،توجه به  با
 س یحسن بن عل ،ردندکاد یمسلمانان  یبرا یبه عنوان ننگ و عار آننمودند و از 

ابن سعد  .١»دھم  یح میرا بر آتش جھنم ترجو عار ن ننگ یا ،من«خطاب به آنان فرمود: 
 س یحسن بن عل چنانچه پیداست .٢نیز روایتی به ھمین مضمون نقل کرده است

 برای آنان، ده وھان یم درمیانش یروان خویپ ی صلح و سازش را با مسألهھمواره 
ارتقا را آنان  یرکشده تا سطح ف یر مکمتذ یش را از بستن پیمان صلح،خو یھا زهیانگ
و حاکمانی نبود که زمام کارش  رھبران ی هزمراز  س یب حسن بن علین ترتیدد. بدھ

 ؛مردم باشد یمورد ھا و سخناِن  خواسته ،تمام ھم و غمش مردم بسپارد و ی را به توده
ار کببود، برده  یھا پ قت آنیبه حقخود، ه کرا  ینمود ھمان امور یتالش م یو هکبل

از اینرو ھرگاه د. یگرد یمردم متأثر نم ی از فشار تودهدر مسیر مورد نظرش، بندد و 
موجب مورد نظرش، ا اقدام یار که کد کر یمخاطر پیدا  اطمینان س یحسن بن عل

به به ھیچ عنوان از  است،ن انامصالح مسلم راستایا در یو  أل وندادت خیجلب رضا
 یدرسی امور،  چنین روشی در ادارهد. کر ینم، کوتاھی ین اقدامیثمر رساندن چن

حاکمان و است.  یاسالم کشورھایو رھبران  مدارنزماو الگویی نیک برای تمام بزرگ 
مردم را ارشاد و  س یھمچون حسن بن عل ندموظف رھبران کشورھای اسالمی،

 د.نسوق دھ واالاھداف  یند و آنان را به سونک ییراھنما
 اند: با شھروندان خویش، بر سه دسته ، از لحاظ چگونگی تعاملرھبرانحاکمان و 

گیری  تصمیم ند و خواسِت جمھور را مالک و معیارت مردمیثرکاتابع  ،یگروھ
 ند.دھ یم قرار، خویش

 ستند.یل نیقا ،آنان یھا گران و خواستهید یبرا یتیچ اھمیھ ،گرید یگروھ
 ییارھاکنند به انجام اقدامات و ک یه تالش مکھستند  حاکمانی ،گروه سوم 

و  ندکن یم توجیه ،ین اقداماتیانجام چن یز برایح است و مردم را نیه صحکبپردازند 
 باشد. یم گیری آنان، صحت و درستی اقداِم مورد نظرشان مالک و معیار تصمیم

واالی مورد ز به اھداف ید و مردم را نیسوم را برگز ی گروه شیوه س یحسن بن عل
به صورت سنجیده و  س ین خاطر حسن بن علی. به ھمنظرش رھنمون گردید
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انجام  نیز یاقدامات تصمیمش یروشن ارائه نمود و در راستا ییھا برنامه شده، حساب
 یھا قبول طرح یبرا را شنامخالفای شروط، کوشید تا  و ضمن مطرح نمودن پارهداد 

ه بو . نھادپشت سر  یفراوان ھای و چالش موانعبه ھمین سبب  خویش قانع سازد؛
گاه أل و خداونددر پیش گرفت  یحیراه صح یراست  تر است. آ

 یامت اسالم درمیان   یپارچگیکجاد وحدت ویا -۴
  چیمردم! ھ یا«فرمود:  ،صلح جریاندر  شیاھ خطبهدر یکی از  س یحسن بن عل

 یبرا ،پسندم یش میخو ینچه برا ش به دل ندارم و آیاز برادران مسلمان خو یا نهکی
د. ھمانا اگر ینکدوارم با آن مخالفت نیه امک ما گرفته یمیپسندم. تصم یز میشما ن

بھتر از آن است  ،دینکش تحمل یان خویجاد وحدت میند را به خاطر ایناخوشا یزیچ
فضل و  هب .١»دیتفرقه گرد سبب ،شماست ه مورد پسندچھا و آن طر خواستهاه به خک

 س ید. حسن بن علیگرد یعمل س یم حسن بن علین تصمیا ،أل ت خداوندیعنا
از  یرین به منظور جلوگیم بود و ھمچنیعظ بس یه آرمان و ھدفکجاد وحدت یا یبرا

امد یپ مسایلی کهوجودآمدن ه از ب جلوگیرین و انامسلم درمیان یزیقتال و خونر
اصرار  ،ه حق او بودچرد و بر آنک یریگ نارهکاز منصب خالفت  ،بود کارزارتفرقه و 

از خالفت  رد وک یم یش پافشاریبر حق خو س یرا چنانچه حسن بن علید.زینورز
و  یزین خونراناان مسلمیه مکبل ،افتی یم دامها ،تنھا فتنه نه ،نمود ینم یریگ نارهک

از ھم  ،یشاوندیو خو یدوست یوندھایشد و پ یناامن م ،ھا داد و راه یقتال رخ م
از  س یحسن بن عل یریگ نارهک یدر پ ی. اما بحمدالله وحدت امت اسالمختیگس یم

 )ۀالجماع (عام وحدت و یکپارچگیسال  ،ن سالیافت و ایتحقق  ،یویدن یمنصب و مقام
گاه یصشخ س یه حسن بن علکم یبر یم یب پین ترتیدب .٢دش نامیده مدبر و  ،آ

است  یدرس ،نیا . وده استیسنج یارھا و اقدامات را مکج یاتنگر بوده و ھمواره ن ندهیآ
صدور  یبرا متعال، خداوند یه گاھکچرا بود؛ از قرآن آموخته س یه حسن بن علک
د و بر اساس نمای یر مکرا ذ یجیا نتایه شواھد کبل ؛ندک ینمبیان  آشکارا ، آن رایمکح

ر کد. به عنوان مثال چند نمونه ذفرمای یگوشزد م شیبه بندگان خو ار یامکآن اح
 م:ینک یم
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 ن:اکگفتن به مشر از ناسزا یالف: نھ
 د:یفرما یخداوند متعال م

ِينَ ٱَوَ� �َُسبُّواْ ﴿ ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعونَ يَدۡ  �َّ َ ٱفَيَُسبُّواْ  �َّ  ]۱۰۸[األنعام:  ﴾ِعلۡ�ٖ  بَِغۡ�ِ  َوۢ�َعدۡ  �َّ
د تا یدشنام ندھ ،پرستند یان بجز خدا مکه مشرک ییاھ مؤمنان) به معبودھا و بت ی(ا«

 .»را دشنام دھند یخدا ،ارانه و جاھالنهکن شوند و) تجاوزیآنان (مبادا خشمگ
رساندن حق و  یاریموجب  یان به نحوکمشر یھا ه ناسزاگفتن به بتکرغم آن یعل

کنده از حکمت اسالم،  تعیاما شر ،ز ھستیز نیجا یباشد و امر یاھانت به باطل م آ
 حکمھا  مدنظر قرار داده و به عدم ناسزاگفتن به بترا ن ناسزاگفتن یا پیامد احتمالی

گردد تا ن اکمثل مشربه  ه مانع از مقابلهکده شصادر  از آن جھتم کن حیا .نموده است
ه ک یمصلحتد یترد یند. بناسزا گوی أل خداوند بهش یخو یھا دفاع از بت یبرا مبادا

ه بر اثر کاست  یا مفسدهپیامد سوء و تر از  به مراتب کم ،ھا وجود دارد بت دشنامدر 
یا مفاسد و  دفعن ید. بنابراآی یم به وجودن اکتوسط مشر ،خداوند متعال ناسزاگویی به

 .١ت داردیبر جلب منافع اولو جلوگیری از آن،

 :بیان چگونگی تالوت قرآنب: 
 د:یافرم یخداوند متعال م

ِ  ُ�َافِۡت  َوَ�  بَِصَ�تَِك  َهرۡ َوَ� َ�ۡ ﴿   ]۱۱۰[اإلسراء:  ﴾َسبِيٗ�  َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َتغِ �ۡ ٱَها وَ ب
ه کا آھسته مخوان، و بلی) نمازت را بلند یستادیه به نماز اک یھنگام !غمبریپ ی(ا«

 .»و اعتدال است) یرو انهیه مکر (یش گیپدر  یدو راھ ان آنیم
به  ،ناکتوسط مشر قرآن،ن و یاز ناسزاگفتن به د یریجلوگ یبرا متعال،خداوند 

 .٢ندک یات قرآن در نماز خودداریه از بلند خواندن آک دادش دستور یخو یگرام  رسول
 ، در مکه،ن اسالمیددر آن زمان که «د: یگو یه مین آیدر شأن نزول ا س عباس ابن
 ص و پیامبر أل خداوند ،به قرآن ،ات قرآنیدن آیفار با شنک ،ده بودشن و آشکار یعلن

 نه از بلند خواندکد داامبرش دستور یبه پ متعال، خداوند از اینروتند. گف یمناسزا 

 َوَ� + :فرمود نیھمچن ._بَِصَ�تَِك  َهرۡ َوَ� َ�ۡ ﴿چنانچه فرمود: ند. ک یخوددار ،قرآن
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ِ  ُ�َافِۡت  را ات قرآن یآ ،اصحابته کخوان مقدر ھم آھسته  امبر! آنیپ ی: ایعنی _َهاب

 ن.کار یانه اختیحد مبلکه  ١﴾َسبِيٗ�  َ�ٰلَِك  َ�ۡ�َ  َتغِ �ۡ ٱوَ + نشنوند.

 توسط خضر: یشتکستن کج: ش
 د:یفرما یخداوند متعال م

ا ﴿ مَّ
َ
فِيَنةُ ٱأ نۡ  ۡحرِ ۡ�َ ٱ ِ�  َ�ۡعَملُونَ  لَِمَ�ِٰك�َ  فََ�نَۡت  لسَّ

َ
َردتُّ أ

َ
ِ�يَبَها فَأ

َ
 َوَ�نَ  أ

لِكٞ  َوَرآَءُهم ُخذُ  مَّ
ۡ
  .]۷۹ھف: ک[ال ﴾٧٩اَغۡصبٗ  َسفِينَةٍ  ُ�َّ  يَأ

ردند ک یار مکا یدر در ه (با آن)ک داز مستمندان بو یمتعلق به گروھ یشتکو اما آن «
پادشاه  ،ه) سر راه آنانکچرا .فتدیار بکموقتًا از  تانم (کوب یرا مع و من خواستم آن

 .»برد یم رد وک یسالم) را غصب م یھا( یشتک ی ه ھمهکبود  یستمگر
اما مشاھده  ،ستو حرام اممنوع   گرانیاموال د بهز تجاو ،اسالم عت مقدسیشر در

د گرد یوب میمع ،یشتکبه گونه ای که  ،درسان یمآسیب  یشتک ÷ ه خضرکم ینک یم
اعتراض  یبر و ÷ یموسکه  یاما ھنگام؛ شود یم یمتحمل خسارات زیو صاحبش ن

گان سوار یرا رادو  ه آنکشود  یمبه خود و او را یادآور  یشتکند و احسان اھل ک یم
 یو تباھ یاز خراب یریجلوگ یبرا یارکن خرابیه اکد یوگ یم ÷ خضر ،نمودند یشتک

سالم و  یاھ یشتک ،دشاهاپ این بود که ÷ دلیل خضرانجام گرفته است.  یتر بزرگ
غصب خواھد  پادشاه، آن را ،سالم باشد یشتکاین چه ن ند و چناک یبت را غصب میع یب

را در  کوچکن نقص یه اک نمود یادآوری ÷ یبه موس ÷ ن خضرید. بنابراکر
نقص و  تن دادن بهد یترد ینرود. ب دستاز  یلکبه  یشتکاصل  تارده کجاد یا یشتک
عت یده است و شریو پسند کاری درست ،تر بزرگ یممانعت از ضرر یبرا کاند یانیز

است؛ ز ھمواره دفع مفاسد و نواقص بزرگ را مورد توجه قرار داده یاسالم نمقدس 
را تر  ھمچون تن دادن به ارتکاب مفاسدی کوچک ای حتی اگر دفع مفاسد بزرگ، ھزینه

به خوبی بیان شده است؛ چنانچه  ،ورکدر مثال مذاین نکته  به دنبال داشته باشد.
تی، بکلی از دست نرود؛ به عبارتی ایجاد نقصی معمولی در کشتی، سبب شد که کش

 .٢تن دادن به خسارت قابل جبران، از بروز خسارت غیر قابل جبران، جلوگیری کرد
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رامون موضوع مورد بحث یپ یث نبویدر احاد یقیر شواھد و مصادکذ نون بهکا
 :میپرداز یم

 ن:اشتن منافقکاز  خودداری

مھاجران،  درمیانم؛ یبود ص از غزوات، ھمراه رسول خدا یکید: در یگو یم س جابر
زد.  یا پا به پشت پای یک انصاری، با دست یشوخ طبع وجود داشت. او به شوخ یمرد

 کمکل خود را به یاز آن دو، قبا یکه ھر ک یین شد تا جای، به شدت خشمگیآن انصار
ن! یمھاجر ید. و مھاجر، گفت: ایاد من برسیانصار! به فر یگفت: ا یدند. مرد انصاریطلب

ت، سر داده یچرا بانگ جاھل«رون آمد و فرمود: یب ص د. رسول خدایه داد من برسب
ه آن مھاجر ک یارکرا از  ص ؟ رسول خدا»ستیآنھا چ یماجرا«د: ی؟ سپس پرس»دیا
نید که کت را رھا ین سخنان جاھلیا«فرمود:  ص رمکا یرده بود، باخبر ساختند. نبک

ا یس منافقان) گفت: آیبن سلول (رئ یعبد الله بن اب». خیلی زشت و ناپسند است
نه بازگردیم، افراد باعزت و قدرتمند، یه ما فرا خواندند؟ ھنگامی که به مدیگر را علیدیک

 یعبد الله بن اب یبا اشاره به سو س رد. عمرکرون خواھند یاشخاص خوار و زبون را ب
ر؛ یخ«فرمود:  صرم کا ینب» م؟یث را به قتل نرسانین خبیا ایرسول خدا! آ یا«گفت: 

 .١»رساند یمارانش را به قتل ی: محمد، گویند یمن صورت، مردم یدر ا
شدن  و خالص کیظاھرًا موجب پا ،ردن آنھاکن ک شهین و راشتن منافقکاست  یھیبد

گردد و به مصلحت مسلمانان  یز و مخرب میصفوف مسلمانان از وجود عناصر فسادانگ
دار  ان مسلمانان را خدشهیاعتماد م ی،افراد چنینشتن که کجا  اما از آن ،باشد یم
شان کی ن و ھمااری ص خدا رسولکه  نمود یمایجاد مردم  این تصور را برای و دکر یم

لذا به خاطر حفظ مصلحت مسلمانان، از انجام چنین کاری  ،رساند یش را به قتل میخو
زیادی  یھا انیمفاسد و ز ،منافقان وجوده ک . بر کسی پوشیده نیستشد یپوش چشم

م با یبرخورد مستق منافقان و شتنکه کجا  اما از آن در پی داشت، یاسالم ی جامعه یارب
به ه کد یمصلحت د چنین ص خدا رسول ھمراه بود، یشتریب یھا انیمفاسد و زبا آنھا 

 .٢تر گردد بزرگ ، مانع از بروز مفاسدیتر کوچک یا مفسده قیمت تن دادن به
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عبه اشاره ک ید بنایتجد کتوان به تر یم ص خدا رسول یھا ینگر ندهیآدیگر از 

نَّ  لَْوال«فرمود:  ص خدا رسول :دگوی یم ل قهیصد ی شهین عایالمؤمن رد. امک
َ
أ

َيِْت َ�ُهِدمَ  ،قَْوَمِك َحِديُث َ�ْهٍد جِبَاِهِليَّةٍ 
ْ

َمْرُت بِابل
َ
ْخِرَج ِمنْهُ  ،أل

ُ
ْدَخلُْت ِ�يِه َما أ

َ
لَْزْ�تُُه  ،فَأ

َ
َوأ

رِْض 
َ
ِ�يًّا َو�َابًا َغْر�ِيًّا ،بِاأل ُ بَاَ�ْ�ِ بَابًا رَشْ

َ
َساَس إِبَْراِهيمَ  ،وََجَعلُْت هل

َ
اگر «یعنی:  ١»َ�بَلَْغُت بِِه أ

 نند. آنگاه،کمنھدم را عبه ک ی هدادم تا خان یممسلمان نبودند، دستور  ش) تازهی(قرقومت 
شرق و  یبه سو یکیه کگرفتم  یمآن، دو دروازه در نظر  یو براردم ک یمملحق  ،عبهکم را با یحط

 .»شد یم ÷ میابراھ یمانند بنا عبهک ی هخان ترتیب، نیو بدغرب، باز شود.  یبه سو یگرید
بر  است، بایدن یشیپ یایخ انبیگاه تار یس قلوب مؤمنان و تجلیان ،عبهکه کجا  از آن
 یاما در پ ،ماند یم یباق ،ادگار گذاشته بودندیرا به  آن یالھ یایه انبک یلکھمان ش

قدر  آن ،اموال حالل ،صورت گرفت تیجاھل دورانش در یه توسط قرک یید بنایتجد
ه ک ییجا ؛ از اینرو قریشیان، تادیبنمابه صورت کامل عبه را ک بازسازیت یفاکه کنبود 

ه کد یرس یا مرحلهه به ک نیعبه را ادامه دادند تا اک ازسازیب ،ردک یبودجه اقتضا م
 یا بودجه کتداروافری به  ی عالقه ص . رسول خداشاھد آن بود ص رمکا  رسول
این احتمال و  به سبب وجوداما  ،ش را به اتمام برساندیناتمام قر ارِ ک ،ه با آنک داشت

 یعبه تلقکادب نسبت به  ی و اسائه یاحترام یب یار را نوعکن یا ،یا عده نگرانی که
از  ص اسالم یگرام  رسول ،ل گرددیزا یعبه از قلوب برخکبت یمت و ھا حرینند و ک

 .٢ردکنظر  صرف ،بنا نموده بود ÷ میه ابراھک به ھمان شکلیعبه ک بازسازی
 آموخته بود ص رسول اکرماز قرآن و سنت ی را نگر ندهیآدرِس  س یحسن بن عل

و اھداف  یبه خوب ،او. دیشیاند یش میارھا و اقدامات خوکامد یھمواره به پ و از اینرو
ھای دوران  رھنمودھای دینی و پدیدهان یمو رد ک یم کعت مقدس را دریشرھای  آموزه

ھا و اجتھادات منحصر  دگاهید و بدین ترتیب ساخت یق و ارتباط برقرار میتطب ،شیخو
در  ینیآفر نقشو مسلمانان  یوحدت و ھمبستگبه ه سرانجام کداد  یارائه م یبه فرد
دًا یما شد ی ت و عزت را به آنان بازگرداند. امروزه جامعهکشو انجامید و تمدن ی  عرصه

مختلف بکار  یھا هو باید آنھا را در عرصق است یعم یھا قرائتھا و  هاندیش اینازمند ین
 گیرد.
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را که ھمان حفظ وحدت و  ین اصول اسالمیتر از بزرگ یکی س یحسن بن عل
رعایت این اصل به کریم، در قرآن  ،خداوند متعال یکپارچگی است، به ما آموزش داد.

توجھی  را که به این مسأله بیتاب کاھل  مھم، تأکید بسیار نموده و آن دسته از
 در موارد مختلف،ز ین ص اسالم یگرام  قرار داده است. رسول سرزنشمورد اند،  هکرد

 .١د قرار داده استکین اصل را مورد تأیا
با تفرقه و اختالف به  ،یقرآن مندھدف یھا عمل به رھنمود ی  هیدر سا س یحسن بن عل

 د:یفرما یخداوند متعال م د.یوشک یوحدت امت اسالم یمبارزه پرداخت و در راستا

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  َتِصُموا ْۚ  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ قُوا ْ ذۡ َوٱ َ�َفرَّ ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا  ُكنُتمۡ  إِذۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
ۡعَدآءٗ 

َ
لََّف  أ

َ
ۡصَبۡحُتم قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَ�

َ
ٰ  َوُ�نُتمۡ  َ�ٰٗناإِخۡ  بِنِۡعَمتِهِۦٓ  فَأ  ّمِنَ  ُحۡفَر�ٖ  َشَفا َ�َ

نَقَذُ�م  �َّارِ ٱ
َ
ۗ ّمِنۡ فَأ ُ  َها ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ  ١٠٣َ�ۡهَتُدونَ  لََعلَُّ�مۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ لَُ�مۡ  �َّ

ةٞ  مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱ إَِ�  يَۡدُعونَ  َوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ ُمُروَن ب

ۡ
� ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوَ�أ  لُۡمنَكرِ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ْ كَ  ١٠٤لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُوا ْ وَ  �َّ ْ ٱَ�َفرَّقُوا ِمۢن َ�ۡعِد َما  ۡخَتلَُفوا

ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ  ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱَجآَءُهُم 
ُ
ٞ  تَبۡيَضُّ  يَۡومَ  ١٠٥َوأ ٞۚ  َو�َۡسَودُّ  وُُجوه  وُُجوه

مَّ 
َ
ِينَ ٱا فَأ ْ  ۡسَودَّۡت ٱ �َّ َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�ۡم فَُذوقُوا

َ
بَِما ُكنُتۡم  ۡلَعَذاَب ٱوُُجوُهُهۡم أ

 ]۱۰۶-۱۰۳[آل عمران:  ﴾١٠٦تَۡ�ُفُرونَ 
ت مد و نعینده نشوکد و پرایزنبقرآن) خدا چنگ  ی(ناگسستن ی به رشته یو ھمگ«

ان یم ،خدا ،دیبود یگر) دشمنانیھمد ی(برا چونه کد یاد آوریبه  ،بر خود خدا را
 ،پس (در پرتو نعمت او ؛وند دادیو آنھا را به ھم) پکرد تان (انس و الفت برقرار یھا دل
 ی د) بر لبهیه داشتک کیو شر یپرست ن شما با بتید، و (ھمچنیشد یھم) برادران یبرا

م فرو افتادنتان در آن یدن مرگتان بید (و ھر آن با فرا رسیود(دوزخ) ب  از آتش یگودال
ن یچن نیا ،خداوند .د)یمان رسانید (و به ساحل ایاز آن رھانا شما ر ی) ول،رفت یم

 یان شما گروھید از مید. بایت شویه ھداکد یشا ،سازد یار مکآش راات خود یتان آیبرا
 ،ند، و آنانیر نماکاز من ینھ معروف و به و امر فرا بخوانند به سوی نیکیه کباشند 

ر) کاز من یامر به معروف و نھ که (با ترکد ینشو یسانکرستگارند. و مانند  ،خود
روشن  یھا ه نشانهک ھم) پس از آن (آن ؛دندینده شدند و اختالف ورزکپرا
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را ( یروز )دیاد آوریاست. (به  یشان را عذاب بزرگید، و ای(پروردگارشان) به آنان رس
ه کگردند. و اما آنان  یاه میس ا،ھ هبعضی چھرد و یسف ا،ھ هبرخی چھر )هک

 )و اذعان به حق(ا بعد از یشود:) آ یشان گفته می(بد گردد، میاه یس ایشان،ھ هچھر

 .»د!یاب بچشعذ ،دیا دهیورز ه ک یفرکد؟ پس به سبب یا افر شدهک خود )یمان (فطریا

 س ین علیرالمؤمنیشھادت ام -۵
 ،آورد  یبه صلح رو س یه موجب شد حسن بن علک ییاھ زهیاز عوامل و انگ یکی

ن امر نه تنھا یگشت. ا چیره یپدرش بر وشھادت ه پس از کبود  یھراس و اندوھ
در  یه موجب نابسامانکبل ،دیگرد س ید حسن بن علیشد یموجب حزن و ناراحت

 ی وجه مالحظه چیبه ھد و خوارج یبناحق به قتل رس س یز گشت. علیعراق ن ی جبھه
در جھت منافع  یانیخدمات شا س یننمودند. علرا او در اسالم  یل واالیو فضا پیشینه

ه کده بود یازیدست  ییارھاکھا و  اش به ارزش یزندگ تماماسالم انجام داده و در 
 د.یدولت و ملت گرد در سطح یام شرعکاح یزیر یم و پکیموجب تح

 ییان حق و باطل جدایه مکت بود یھدا یاھ برھانھا و  از نشانه س آری! علی
د. اینم مسلمانان را داغدار  ،یتین شخصیه فقدان چنکبود  یعیطب ؛ از اینرو کامالً ندکاف

ن و یاندوھگ شان رایھا و دل شدمسلمانان وارد  ه برکبود  بزرگیبت یمص ،س یقتل عل
 شھادت رسیدن به دنبال به س یحسن بن عل .دانیآلود گرد کاش انشان راچشم

افتخار  ھرچند پیشتر ازرا یز ؛از دست داد را ش نسبت به اھل عراقیاعتماد خو ،پدرش
 یورز طمع یدر پ یپس از چندشده بودند، اما  مند بھره س علی مرتضیبا  ینیھمنش
ن یمنحرف گشتند. البته در ا راه راستدند و از شگمراه  ،وجود آمده ه بک ییھا و فتنه

راحل و بزرگوار  ی فهین و خلیبه د ،صخالاصدق و  ھمچون گذشته با، یگروھ ،انیم
خالفت  ی رهکیه بر پکد بود یشد یا ضربه س یدن علیبه قتل رس .ش وفادار ماندندیخو

 د.یگرد پایان یافتن آن دوران شکوھمند و پرافتخارموجب  یوارد آمد و پس از چند راشده

 س هیت معاویشخص -۶
ش از یبواگذار نمود که  س خالفت را به معاویه شرایطیدر  س یحسن بن عل

وفادار بمانند و از او دفاع  یبه و ،جان یه تا پاک ندده بودکرعت یھزار نفر با او ب  چھل
است  رھبری و زمامداری را داشته یستگیشا س هیمعاو این امر، بیانگر آنست که ؛نندک
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رد ک یرا به او واگذار نمخالفت ، به ھیچ عنوان ص اسالم یرسول گرام ی وگرنه نوه
بزرگوار  ین صحابیا ،س هیلت معاویدر فض نگاران، تریس .١دیجنگ یم یه با وکبل

 :میپرداز یر چند مورد از آن مکه به ذکاند  دهمرشبررا  یادیفضائل ز ص خدا رسول

 م:یرکقرآن  -١
ی مجاھدان حنین  دربارهخداوند متعال در جنگ حنین حضور داشت؛  س معاویه

 د:یفرما یم

نَزَل ﴿
َ
ُ ٱُ�مَّ أ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ ۡ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ نَزَل ُجُنودٗ  ُمۡؤمِنِ�َ ل

َ
 تََرۡوَها لَّمۡ  اَوأ

َب  ِينَ ٱ وََعذَّ َّ�  ْۚ ٓ وَ  َ�َفُروا   .]۲۶[التوبة:  ﴾٢٦َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱ ءُ َ�ٰلَِك َجَزا
(از  ییرھاکد و لشیگردانغمبرش و مؤمنان یب پیآرامش خود را نص ،خداوند آنگاه«

د و دشمنان یروز شدید و (پیدید یشان را نمیا ،ه شماکفرو فرستاد  ) رافرشتگان
فر کین است یرد و اکافران را مجازات ک) أل خداوند لهیوس نیبد ، وست خوردندکش

 .»است) یخود باق یبه جا نیزن جھان و عذاب آخرت یافران (در اک
حضور داشتند؛ از اینرو آن ن یحن ی ه در غزوهکبود  یسانک ی از جمله س هیمعاو

 .٢باشد یمشده در این آیه  بزرگوار نیز مشمول فضیلت یاد

 :یث نبویاحاد -٢

 ٣»به اهددياً مهدياً واا� اجعله ه«: کرددعا  س هیمعاو یبرا ص خدا رسول
ھمچنین . »بده قرارت یو او را سبب ھدابگردان  یاب گر و رهتیه را ھدایمعاو !ایبارخدا«یعنی: 

ه را یمعاو !خداوندا«یعنی:  ٤»ذابعه القاحلساب وا� علّم معاو�ة الكتاب و«مود: ندعا 

 ص اسالم یرسول گرام ی. بار»را از عذاب در امان بدار یاموز و ویعلم قرآن و حساب ب
وَْجبُوا«فرمود: 

َ
َْحَر قَْد أ يِت َ�ْغُزوَن ابلْ مَّ

ُ
ُل َجيٍْش ِمْن أ وَّ

َ
که ر امت من کلش نخستین«یعنی:  »أ

وید: گ یم ل . ام حرام»نداگرد یم بھشت را برای خویش واجب ،دجنگ یمدر دریا 
آنان خواھی  درمیانز یتو ن«ر خواھم بود؟ فرمود: کن لشیا من ھم جزو ایآپرسیدم: 

                                                           
 .۵۷، صۀین معاویرالمؤمنیة عن طعن امیالناھ -١
 .۲۳ث، صی، خالد الغیخ الطبریتارفي  ۀیات خالفة معاویمرو -٢
 ).۳/۲۳۶( ی، آلبانیح سنن الترمذیصح -٣
 ت حسن است.ین روای). سند ا۷/۲۴۹موارد الظمآن ( -٤



 ٥١٧ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

يِت َ�ْغُزوَن َمِدينََة «فرمود:  ص پیامبر اکرمسپس ». بود مَّ
ُ
ُل َجيٍْش ِمْن أ وَّ

َ
َ�يرَْصَ َمْغُفوٌر أ

ده ی، بخشکند یمه) حمله یه به شھر (قسطنطنکر امت من کنخستین لش«یعنی:  »لَُهمْ 
خواھم  آنان درمیانا من ھم یآوید: پرسیدم: ای رسول خدا! گ یام حرام م». شود یم

 .١»ریخ«ن گروه خواھم بود؟ فرمود: یا ی ا من ھم از جملهیآ ص خدا رسول یبود؟: ا
 س معاویهه کچرا باشد؛ یم س هیمعاو بیانگر فضیلت ،ثین حدیا«د: یگو یم ٢مھلب

 .٣»در دریا جنگیده ک است یسک نخستین

 :س هیدر مورد معاوو علما چند از دانشمندان تنی دگاه ید -٣
 س د. ابن عباسگزار یعت وتر مکر یک فقط س هیگفتند: معاو س ابن عباسبه  :الف
 .٤»است هیاو فق کند؛ یمکار درستی «: فرمود
پس  از نظر ما آزموده (و بزرگوار) است. س هیمعاو«د: یگو یم کعبدالله بن مبار :ب

 س با اصحاب یاو را به دشمن داشته باشد، س دیدگاه بدی نسبت به معاویه ،سکھر
 .٥»م نمودیمتھم خواھ

در مورد  تند! نظرکشد: خداوند تو را از رحمت  گفته /احمد بن حنبل  به ج:
و معتقد  ددان یمنمؤمنان)  یین (دایالمؤمن خال و یاتب وحکرا  س هیه معاوک یسک

ابوعبدالله  .٦، زمام امور را به دست گرفته، چیست؟ریبا زور شمش س است که معاویه
کسانی که چنین پنداری دارند، اجتناب از باید گزاف است.  یسخن ،نیا«پاسخ گفت: 

 ما، حقیقت کارشان را برای مردم روشن. البته ردکز یبا آنھا پرھ ینیاز ھمنشنمود و 
 .٧»سازیم یم

ه ھمواره کبود یتیشخص س هید: معاویگو یم س هیدر مورد معاو / یعربالابن  :د
خاست  یم ت از بزرگان بریبه حما خت وتا یشد و بر دشمنان م ینفوذ دشمنان ممانع از 

                                                           
 ).۲۹۲۴( یبخار -١
 .درگذشت.ق  ھ ۴۳۵ در سالاست و  یح بخاریحصبر  ینف شرحص، میمھلب بن احمد اندلس -٢
 ).۶/۱۲۰( یالبار فتح -٣
 ).۷/۱۳۰( یالبار فتحنگا:  -٤
 .۲۸ه، صیات خالفة معاویمرو -٥
 .۲۸ ص ھمان -٦
 ).۲/۴۳۴( یه زھرانیق: عطیالسنة، خالل، تحق -٧
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و راھبرد درستی در جریان امور و در تعامل  دکر یم رسیدگیان و سربازان به یرکو لش
ای به مسایل و مصالح  و توجه ویژهھمت بود  بلند س هیمعاو .١با بندگان خدا داشت

پادشاه روم را  ،نیفصدر  س یبا عل دنبر مسلمانان داشت؛ چنانچه در گیر و دار
با  ،پادشاه رومکه د یخبر رس س هیبه معاوماجرا از این قرار بود که چون نمود.  د یتھد

فرستاد و  ینزد و یکیپ ٢،شده است یکنزد ین اسالمیسرزم یم به مرزھایعظ یسپاھ
سپاه روم را به  س هیمعاو آنکهپس از «د: یگو ین باره میر در ایثک د. ابنکرد یاو را تھد
درگیری  ی همشاھد باپادشاه روم  شکست داد، پس از چندی،و آنان را  نداختوحشت ا

ھای  قصد لشکرکشی به سرزمین مت شمرد ویفرصت را غن، س علیبا  س معاویه
بدین  یا نامه ،دیباخبر گرد ،پادشاه رومتصمیم از  س هیمعاو زمانی که. اسالمی را نمود

ار ید و به ینکن ینینش اگر عقب ،سوگند ای ملعون! به خدا: «مضمون برایش فرستاد که
 نمایم یرا فتح م قلمروتتمام  کنم، ی) صلح مس یم(علیعمو با پسر ،یش بازنگردیخو

و از  دیپادشاه روم ترسبدین سان ». ردانمگ یبر تو تنگ م ش،وسعت تمامبا را ن یو زم
 .٣نمودبس  خواست آتشدر س هیمعاو

و در روایات فراوانی د: بطور متواتر یگو یم س هیمعاو ی بارهدر /ه یمیابن ت : ھـ
 ش، بهحابصاز ا یاریچون بسرا ھم س ، معاویهص خدا ل ه رسوکده رسیت وثببه 

در جنگ و جھاد  ص راه رسول اکرمھم س هیمعاو و فرماندھی گماشته وامارت 
 ھای نوشته دستگاه بر  چیھ س خدا رسول است؛ ز بودهین یاتب وحکشرکت نموده و 

 س راد نگرفت و ھمواره به او اعتماد داشت. عمر بن خطابیا ،یوحی  در زمینه س معاویه
 س هیرا به معاو یاسالم یھا نیاز سرزم شناخت دقیقی از افراد داشت، زمام برخیز ین

کاری و خیانت متھم نکرد؛ حال  ی امور، به کم را در اداره س معاویهگاه  چیھو سپرد 
 یجار س عمر حق را بر قلب و زبان أل ، خداوندص آنکه به گواھی رسول خدا

 .٤ساخته بود

                                                           
 ).۲۱۱ـ۲۱۰العواصم من القواصم ( -١
 .۳۱ه صیات خالفة معاویمرو -٢
 ).۸/۱۱۹ة (یة والنھایالبدا -٣
 ).۳/۱۲۹ر اعالم النبالء (ی) و س۴/۴۷۲( یتاوفال -٤
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 س معاویهبا  یھجر ۴۱د: مردم در سال یگو یم س یهاومع ی بارهر دریثکابن  :و
مسلمانان را برعھده  ی امور از آن پس به صورت رسمی، ادارهھمواره  وی، ؛ندردکعت یب

بر جھاد  جنگ و دوران حکومتش،رد. در کم ین تسلیه جان به جان آفرکنیداشت تا ا
اطراف  از ینام فراویغناپرداختند.  یم الله لمةک یبود و مسلمانان به اعال پابر ،رافک ضد
 ،س معاویه یتحت رھبر ،د و مسلمانانش یم ارسالحکومت اسالمی  مرکزبه  ،نافکو ا

 دند.کر یمو عدالت و گذشت، زندگی عدل  ی هیدر ساتمام با آرامش 
و  بخشنده، باوقار، عادل، باشھامت، ١بردبار یشخص س یهاومعد: یگو یم و نیز

 .٢رفت ھمگان به شمار میو سرآمد مھتر  وبزرگوار بود 
رت و باگذشت بود یس کین فردی ؛ او،باد معاویهد: رحمت خدا بر یگو یم ھمچنین

 .٣دانپوش یگران را میوب دیع

 ث:یت حدیو روا س هیمعاو -٤

ن ی. البته انایل گشته است ص خدا ث از رسولیت حدیافتخار روا به س هیمعاو
بود و  یاتب وحکه کفتح م زپس ا ،یه وکد یگرد س هیمعاو ، از آن جھت، نصیبافتخار
 ص ھمراه آن حضرتھمواره  رفت، شمار می به یداماد و ص اکرم  ه رسولکجا  از آن

 لچھ ،انین می. از اگردید ص رسول خداث از یحد ۱۶۳ موفق به روایت ؛ از اینروبود
او را،  چھار حدیثاند.  ردهکت یه) روایو مسلم بصورت (متفق عل یرا بخار ثیحد

نموده ت یروا ییمسلم به تنھاھم  ، به تنھایی روایت کرده است و پنج حدیثش رایبخار
ا ی یک حاکمه کبود  ین روشیبھترشھروندانش، با  س هیو برخورد معاو رفتار .٤است
بود  س ویژگی معاویهن یو ھم شھروندانش در پیش بگیردبرخورد با  تواند در می ،رھبر

خيار «: ه استفرمود ص خدا ده بود. رسولیمردم گردنزد در ت او یمحبوبسبب ه ک
ئمت�م أ رشلون علي�م وص�ليهم وعصلون تائمت�م اذلين حتبونهم و�بون�م و

                                                           
تاب ک س هیمعاو یرامون حلم و بردباریعاصم اختصاصًا پ یر بن ابکا و ابوبیالدن یابن اب -١

 اند. نگاشته
 ).۸/۱۱۸(ة یة والنھایالبد -٢
 ).۸/۱۲۶ھمان ( -٣
 .۲۳، صیخ الطبریتارفي  هیات خالفة معاویمرو -٤
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 ،شما امکن حیبھتر«یعنی:  ١»�لعنون�مغضون�م وتلعنونهم وب�اذلين تبغضونهم و
آنھا دعا  یبرا ،شما شما را دوست دارند و ،د و آنھایآنھا را دوست دار ،ه شماکھستند  یسانک
آنھا را  ،ه شماکھستند   یسانک ،ام شماکن حینند و بدترک یشما دعا م یبرا ان،د و آنینک یم

را  انن آ ،ند و شماورز یشما بغض منسبت به و آنھا ورزید  یم و به آنان بغضد) ی(دوست ندار

 .»نندک ین میشما را نفر ایشان ھمد و ینک ین مینفر
 

 :س هیدر مورد امارت معاو س علی نیرالمؤمنیسخن ام -٥
 یگفتم: ا، به او وفه آمدکبه  س یه حسن بن علک ید: ھنگامگوی یل میان بن لیسف

ه کدم یاز پدرم شن زیرا من، ؛گومرا سخن ن یدر پاسخ گفت: ا یمؤمنان! و ی نندهکر خوا
از  زیخواھد افتاد. من ن س هیدست معاوه ب دیرزمانی نخواھد گذشت که امارت،فرمود: 

داد؛ از اینرو برایم خواھد  رویحتمًا  ،ردهکد مقدر نه آنچه خداوکبردم  ین سخن پیا
ه کآمده  یتیدر روا .٢»مسلمانان ریخته شود خون ،ان من و اویه مک ناخوشایند بود

ه اگر او را از دست کسوگند به خدا  ؛دیرا ناپسند ندان س هیفرمود: امارت معاو س یعل
 سخن علی نیا .٤نده خواھد شدکده و افیبر ٣،لنظچون ح ھم ،مردم یسرھا ،دیبدھ
 یه وک روشی چهچنان ؛داردداللت در امارت  س هیمعاو شایستگیو  توانمندیبر  س

در استقرار صلح و  ییسزا هسھم ب ،ردکار یاخت س یبا حسن بن عل مذاکرهدر گفتگو و 
جاد یرا در ا یاصلنقش  س یداشت. ھرچند حسن بن علو درگیری از جنگ  جلوگیری

و صدر  ی سعه ،یشیبلنداندنیز و  س هیت معاوید شخصیترددون اما ب ،نمود فا یصلح ا
ھمواره نسبت به حسن بن  س هیر نبود. معاویتأث ین صلح بیجاد ایدر ا اش، یجوانمرد

ل اھل یر فضاکذ  به داشت، یمآنکه او را گرامی ضمن و نمود  یعرض ادب م س یعل
 س هیمعاو رخ داده بود،ه ک یرغم نزاع یه علکنشانگر آن است  ،نیاپراخت و  یت میب

 .٥دنمو یو بدان اذعان م دکر یم بیانحق را ھمچنان 

                                                           
 ).۶۵مسلم ( -١
 ).۱۲/۱۰۵خ دمشق (یتار -٢
 .شود می ندوانه وحشی و کوچک بیابانی را گویند که به راحتی از بوته اش جداھ -٣
 ).۱۲/۱۰۵ھمان ( -٤
 .۵۷ص، س ۀین معاویرامؤمنیة عن طعن امیالنھا -٥
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 فرموده است: س نموده که معاویهت یش روایدر مسند خو /احمد بن حنبل 
خداوند متعال،  مکید؛ ھمانا یرا م س یحسن بن عل یھا زبان و لب ص اکرم رسول«
 .١»کند ، آن را مکیده است، عذاب نمیص که رسول خدارا  یلب یاگاه زبان  چیھ

ضمن آنکه به نمود و  یاعتراف م ،شیبه گناھان خو با خود، روراست بود و س هیمعاو
 مسور بن مخرمهرد. ک یطلب آمرزش م یاز وامید داشت،  أل رحمت و حلم خداوند

چرا بر ضد حکام مسور!  ید: ایپرس س هیمعاو م؛رفت س هینزد معاو ید: باریگو یم
ن و در مورد کن مسأله را مطرح می: ادادمسور پاسخ  خویش طعن و سرزنش نمودی؟

مرا  ییبدگو باید دلیل«: فرمود س هی. معاونمابه ما احسان  ،میا آنچه نزد تو آمده
بر زبان  ،چه در مورد او در دل داشتم ھرکرد که اصرار آن قدر  :دگوی یمسور م ».ییگوب

خدمات و   آن ،ا تویآ دانم، اما یممن، خودم را از گناه بدور ن«فرمود:  س هیمعاو ؛آوردم
و  یسپار یم یبه فراموش ،ما دادهانجام  یدر جھت منافع عموم نه مکرا  یاصالحات

من، به گناھان خویش در پیشگاه خداوند،  ؟یپرداز یم موب و گناھانیر عکتنھا به ذ
خداوند (و  ه به خاطر آنھا ازکزند  یمنسر  یت گناھانخودا از یآولی کنم،  یماعتراف 

ز باعث یپس چه چ«: فرمود .یگفتم: آر مسور گوید: »؟یعذاب او) ترس داشته باش
 اخدبه ؟ یبدان یسزاوار آمرزش و مغفرت الھبیش از من شتن را یخو ،ه توکشده 

از اقدامات توست و  شیبه مراتب ب ،من یه اصالحات و اقدامات اصالحکسوگند 
گزیدم؛  یم برمی را بر غیر اوخداوند  ،مدش یمختار م خدار یان خدا و غیچنانچه م

گردد و در قبال  یم پذیرفته یکاعمال ن ،ه در آنک وانگھی من، پیرِو آیینی ھستم
که دم بدین سان متوجه شد: یگو یشود. مسور م یار پاداش داده مکویکبه ن ،یکین

ان یبه م س هیھرگاه نام معاو از آن پس،د: یگو یعروه م مغلوب کرد.، مرا س معاویه
 .٢ردک یش دعا میبرا ،مسور ،آمد یم

باشد.  یم س هیمعاوخداترسی و  اانگر تقویه بکم یپرداز یم یتیاکح اینک به ذکر
: هکد ش یت میرواص خدا رسولاز  س رهیابوھرحدیث  س ھرگاه در مجلس معاویه

عذاب  ،امت توسط آتش گداختهیدر روز ق ص امت محمده از ک یسانکن ینخست

                                                           
 ح است.یت صحین روای). سند ا۱۶۸۴۸مسند احمد ( -١
 .شدان خواھد یل بیبه تفصبعدی، ث در مباحث ین حدیا ).۳/۳۹۲ر اعالم النبالء (یس -٢
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گفت:  یم س هیمعاو ١،ار ھستندکاینندگان و مجاھدان رک انفاق ،انیقار ،شوند یم
، چه وضعیتی خواھند اند ه ھنوز زندهک کسانی چنین است، پس وضعیت اینھا، این

لحظه  م ھریردکه گمان کگریست  قدری به س هیمعاو آنگاهد: یگو یم یراو داشت!
بر  یگردد. و سپس سرش را باال گرفت و دست کھال ،هیاز شدت گراست ن کمم

 ه:ک  شو رسول أل خداوند اند د و گفت: چه راست گفتهیشک صورتش

�ۡ ٱ َيٰوةَ �َۡ ٱَمن َ�َن يُرِ�ُد ﴿ ۡعَ�ٰلَُهمۡ  ِهمۡ َوزِ�نََتَها نُوَّفِ إَِ�ۡ  يَا�ُّ
َ
 َ�  �ِيَها َوُهمۡ  �ِيَها أ

  ١٥ُ�ۡبَخُسونَ 
ُ
ِينَ ٱْوَ�ٰٓ�َِك أ ِ ٱلَيَۡس لَُهۡم ِ�  �َّ ۖ ٱإِ�َّ  �ِخَرة ْ �ِيَها  �َّاُر وََحبَِط َما َصَنُعوا

ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ    .]۱۶-۱۵[ھود:  ﴾١٦َوَ�ِٰطٞل مَّ
به آخرت  یداشت نت آن باشند (و چشمیا و زیدن یه (تنھا) خواستار زندگک یسانک«

، پاداش دسترنج و) اعمالشان را یھست ی رهیکبرابر سنت موجود در پ ،باشند  نداشته
ھیچ حقی از  و میدھ یمال مکبه تمام و  ،یاستکم و کگونه  چین جھان بدون ھیدر ا

جز آتش دوزخ ندارند و نصیبی ه در آخرت بھره کند یسانکآنان گردد.  یمآنان ضایع ن
شود) و  یو پاداش ماجر  یبرود (و  یع و ھدر میدھند، ضا یا انجام میو آنچه در دن

و  یو مردم یظاھر انسان هب، ه اعمالشانک(ھرچند  .گردد یسود م یشان پوچ و بیارھاک

 .٢»باشد) یعباد
 املوعترین  یکی از مھم ،خ اسالمیدر تار اش ارزنده و خدمات س هیت معاویشخص

ن یراشد یخلفا جزو س هیمعاوکه م یصلح بود. البته ما ادعا ندار در انعقاد پیمان
است و علوم یدر س س هیعادل بوده است. معاو یپادشاھ ،ه اوکبلخیر،  ؛دیآ یم شمار به

ن یه به اکنیا یبرا؛ داشتوافری  مھارت یو اجتماع ی، اقتصادی، نظامیادار
را  یو دوران ،تمام ی با حوصله باید ،میببر یپ س ی معاویهھا و شایستگی ھا تیصالح

 ق را به ما بدھد.ین توفیا متعال، ه خداوندکد یم. بدان امیقرار دھ یمورد بررس

 وفه:کعراق و اھل  سپاه یشفتگآ -٧

                                                           
 تسعر هبم النار يوم ول خلق اهللاأ ةالثالث كاولئ !ةيا اباهرير«گونه است:  نیث این حدیا یعبارت عرب -١

ح دانسته یث را صحین حدیا ،یاند و آلبان ردهکت یرواث را ین حدیا ،مکو حا یترمذ .»ةالقيام
 ).۱۷۱۳(ش .است

 ).۲/۵۲المالحم (في الفتن و ةیالنھا -٢



 ٥٢٣ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

ه کگونه  ھمان ،دیگرد س ین علامؤمن ریام سپاهف یموجب تضع ،شورش خوارج
جاد یھا ا یدر دل عراق ،نفرت شدیدی نسبت به جنگ،ن و نھروانیجمل، صفی ھا جنگ

 ، شدیدتر بود؛نیصف این وضعیت، در جنگ .دیآنان گرد آزردگیرنجش و رد و موجب ک
وه یب ،از زنان یادیز ی و عده شدند میتی کودکان،از  یاریبس ،ن جنگیه در اکچرا

 ی واقعهھمواره  از اینرو نرسیدند.ش یبه مقصود خو ،نندگان در جنگک تکاما شر گشتند،
و  س ین علانممؤ ریر امیتدببا این جنگ،  و اگرال مردم بود یدر ذھن و خ ،نیصف
ش بر جھان بتیمص ی رهیدا ،افتی یت خاتمه نمیمکا حیبه صلح  ،ش از اصحاب یاریبس

ه ک با آن ،یا عدهاز اینرو د. یگنج یه در اذھان نمکشد  یاد میز یا اندازه به اسالم
در  اش و از دل و جان، با او بودند، اما از ھمراھی است س یدانستند حق با عل یم

 .١عزیمت به شام، خودداری کردند
 ظھور روبرو نمود، یآشفتگ را با چالش و س یه سپاه علک یالتکگر مشیاز د

او را تا مقام الوھیت باال ه کردند ک یقدر غلو م آن س یه در مورد علکبود  یا فرقه
، واکنشی به رویکرد یرکان فین جریا که دیرس یبه نظر مدر آن گیر و دار دند. بر یم

اما  .٢جستند یمبیزاری او کردند و از  یر میفکترا و بود که ا س یخوارج در مورد عل
آن بودند در پی داشتند و  ید بدصق ،شیار خوکن یاز ا ،ن گروهیا ناگفته پیداست که

این رفته  مسلمانان رواج دھند تا رفته درمیانرا و باطلی فاسد  و باورھای اعتقاداتکه 
مسلمانان را  تمامه کبل ،س یو نه تنھا سپاه علنماید ن آنان را نابود ید ،اعتقادات

 یستادگیخوارج ا در برابر تمام توان و قدرت،با  س یعل .٣ندکف و سپس نابود یتضع
صرف رویارویی با خوارج شد.  س یان علیسپاھ؛ البته بخش قابل توجھی از توان ردک

 یت بن راشد و به قولیخر چنانچه افتاد؛به راه  س یعل بر ضد ییھا انیپس جر از آن
ش یرا با خوناجیه  یاز بن یا عده ،در اھواز بود س یعل کارگزارانه از کحارث بن راشد 

از خالفت گردید؛ در این شورش، تعداد  س گیری علی خواھان کنارهرد و ک راهھم
 سیمعقل بن ق یبه فرماندھ یسپاھ س یعل بن راشد را ھمراھی کردند.ازیادی، 

ست دھد و او را کرا ش ابن راشدر کتوانست لش ،ن سپاهیا .فرستاد وی به جنِگ  یاحیر
                                                           

 .۳۴۵، صید علی، عبدالحمطالب یبن اب یخالفة عل -١
 .یحلم یمصطف ۱۶ـ۱۵، صیمر االسالکالففي  ةنظام الخالف -٢
 .۳۵۰طالب،ص یبن اب یخالفة عل -٣



 سحسن مجتبی           ٥٢٤

را  س یناف علکاطراف و اگوید: پس از حنگ نھروان،  یمشعبی  .١به قتل برساند
خود را به بصره  یحضرم ابن ؛برخاستند یبه مخالفت با وناجیه  یبن ؛شورش فرا گرفت

زنھاریان و کسانی که در قبال پرداخت مالیات،  ؛ردندکشورش  ،د و اھل اھوازیرسان
شورش نمودند و  ،اتیمالکاھش به طمع تحت حمایت حکومت اسالمی قرار داشتند، 

ه ک زمانی خالصه اینکه .٢رون راندندیف را از فارس بیسھل بن حن ،س یعل کارگزار
و  ه و آشفته بودمیسراس ،عراق سپاه ،دست گرفته را ب امورزمام  س یحسن بن عل

د در یدر بودند. ابنو دودل مردد  ،شیخو یھا استیاقدامات و س ز دریوفه نک اھل

به خدا «پدرش برخاست و فرمود:  شھادتاز  پس س ید: حسن بن علیگو یم مجتبيـال
با صبر و سالمت  ،ه ماکبل ؛ردکما را از اھل شام منصرف ن ،یمانیا پشید یه تردکسوگند 

تابی و  یب و گرفترا  یدوستجای  ،یاما ناگھان دشمن ،میدجنگی یم نھابا آ نفس،
د و یا فروختیرا در قبال دن تاننید ،نید. شما در صفیگرد بردبارین یگزیجا صبری، یب

گاه باش یو جا گشتنتان یلودار دج دنیا، شما  یه ما براکد یآن را گرفت. ھان! آ
گر یدشما،  البته ،م)یتھسشما و ھمچنان دلسوز (م ین بودیش از ایه پک ایم گونه ھمان

 گشتید:شتار مواجه کبا دو  ،مردم! شما ید. اینزد ما ندار گذشته را گاهیآن جا
شدگان جنگ  شتهکو  ستید،یآنان گر برشما و  ندن جان باختیه در صفک یشدگان شتهک

 از بازماندگان، یا ب عدهین ترتیدد. بیآنان برخاست یبه خونخواھ ،ه شماکنھروان 
و  یتالف ی ستند و در اندیشهیگر ھم می یا درمانده بودند و عده ست خورده وکش

ه نه در آن کرده کرا مطرح  یشنھادیپ س هیمردم! معاو ی. ابردند سر می بهقصاص 
ن یا ،دیشته شوکد یاما اگر دوست دارباشد،  میعادالنه  یشنھادیعزت است و نه پ

ن یا ،دید زنده بمانیخواھ یو م دیرا دوست دار یزندگ اگر یول ؛مینک میشنھاد را رد یپ
. ٣دیصلح برقرار گرد ،رفتندیپذ راشنھاد ین پیا ،مردم چون . و»میریپذ را میشنھاد یپ

ن یاما ا ،دارم شک س ین خطبه به حسن بن علیصحت انتساب ا در ،ندهبھرچند 

                                                           
 ).۴۷ـ۶/۲۷( یخ طبریتار -١
 ).۶/۵۳ھمان ( -٢
 ).۳/۲۶۹ر اعالم النبالء (یس -٣



 ٥٢٥ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

ه کاران اوست یو  س یحسن بن عل یو روان یو حاالت روح یژگیانگر ویب ،تیاکح
 .١گردد پیمان صلح، منعقدھرچه زودتر  باعث شد

ه بر ک ییاھ ھا و اھانت یمھر یه از بیت از اھل عراق و گالیاکدر ش س یحسن بن عل
از  ،من یابر س هیه معاوکفرمود: به خدا سوگند  یبلند م یبا صدا ،اند روا داشته یو
بھتر است. آنھا (اھل عراق)  ،ان من ھستندیعیروان و شیند از پا یه مدعکن افراد یا

مان یپ س هیاگر با معاو ،سوگندبه خدا درصدد قتلم برآمدند و اموال مرا به غارت بردند. 
م یبرا، دندرامان بمان ام خانوادهجان و  ،ه به موجب آنکنم کمنعقد  یا ا عھدنامهیو 

و را سرگردان  ام و خانوادهشند که) مرا بکدل ببندم  کسانین یبه چناز آنست که بھتر 
به نبرد  س هیاگر با معاو ،نند. به خدا قسمکع یان را ضاشو حقوقآواره نمایند 

صلح  یه با وکردند ک یمرا مجبور م گرفتند و یرا مگریبانم  ،ھا نیھم ،پرداختم یم
ه کبھتر از آن است  ،نمکصلح  س هیومعابا  ، اگر در اوج قدرتخدا سوگندبه نم. ک
اگر بماند.  یھاشم باق یتا ابد بر بن ،ن منتیبر من منت بگذارد و ا ایم شور یا اسیشته ک

ھمواره بر مردگان چون بر من چیره گردد، ه کبھتر از آن است  ،نمکصلح  س یهاومعبا 
 یآنھا را قوم ام؛ من، هشناخت را بارھا آزموده ووفه کاھل  ٢دنھھاشم منت  یو زندگان بن

 یقوم ن،ه آناک چرا کرد؛حساب باز  دارشان،گفتار یا کر یتوان رو یه نمکافتم ی
 ، بر ضدشانیرھایاما شمش ،شان با ماستیھا دلکه ند یگو یظاھر م بهھرچند  یند،وفا بی

 .٣»شود می دهیشک نیامما از 
به  ،را به شھادت رساندند س یپدر بزرگوار حسن بن عل ،وفهکه اھل ک نیپس از ا

حق  س واقعًا حسن ؛اموال او را به غارت بردند ند وور شد حملهنیز  س شخص حسن
اھل عراق! شما  یا«: نداشته باشد؛ چنانچه فرموداعتماد  داشت که دیگر به اھل کوفه

پدرم را  ،نخواھم برد. شما یادرا از  گاه آن چیه ھکد یا ب شدهکه من مرتیت علیسه جنا
و  کشیدیدم را یردا«فرمود: یا »دیردتاراج کو اموالم را  یدور شد د و به من حملهیشتک

زار شدم و یا بیاز دن«: فرمود؟ یچرا صلح نمود :گفتند س یحسن بن علبه  .٤»دیربود

                                                           
 .۹۳، صةفیالشر ةیالدوحة النبو -١
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 سحسن مجتبی           ٥٢٦

 ،ردهکس به آنھا اعتماد که ھر کافتم ی(غیر قابل اعتماد)  یز مردمیوفه را نکاھل 
و  و نه در شر و نیکی، ریه نه در خکھستند  یمردم ،انیوفکست خورده است. کش

 یک چیه ھکوجود دارد  و پراکندگی آنان تفرقه درمیانق قاطع ندارند و آن یا اراده بدی،
از  شدیدی،الت کمش ، باند. پدرمک یموافقت نم یا ا خواستهی یدر رأ یگریاز آنان با د

اصالح خواھند  کی ،ن قومیه اکدانستم  یم مواجه شد؛ ای کاشن مردم یا ی هناحی
 .١»؟شد

حسن بن سپاه  یرامون آمادگیپ یلیه فضاکچرا ؛ت نداردیعموم ،ھا ن گفتهیالبته ا
ر حسن بن کگر فرماندھان لشیو د س یس بن سعد خزرجیق ،آنھا یو در رأ س یعل
سپاھش را داشته ت یتقو ییتوانا س یحسن بن علدھد  میه نشان کده شر کذ س یعل

 است.

 :س هیو اقتدار سپاه معاو ییزان توانایم -٨
اسباب و عوامل بکارگیری ار و با کنھان و آشدر  س یعل دوراناز ھمان  س هیمعاو
در وجودآمده  هب یاھ اختالفات و تنش ،یو سپاه عراق بود. ، درصدد تضعیفمختلف
 هرا ب یسپاھو آنگاه نمنود.  یبردار بھره ،مت شمرد و از آنیرا غن س یسپاه عل
و  چیره گشتبر مصر ، سپاهن یا ؛نمود ، گسیلمصربه  س عمرو بن عاص یفرماندھ

 ملحق کرد. س هیتحت تصرف معاو یھا نیرا به سرزم آن
 :را در موارد ذیل برشمردن سپاه یت ایعوامل موفقتوان  می
 با خوارج س ین علیرالمؤمنیر بودن امیدرگ -۱
 کیریه زکر بود کب یمحمد بن اب ،در مصر س ین علیرالمؤمنیام کارگزار -۲

 ی س بن سعد بن عبادهیچون قھم مصر نیشیپ کارگزارانفرماندھان و 
 س عثمان یه به خونخواھک یسانکبا  ،یو را نداشت. س یانصار یساعد

برخوردار واالیی  یاسیسو توان ر یتدبو از به نبرد پرداخت  ،برخاسته بودند
 ست دھد.کآنان را ش گذشته،ان یوال ھماننده بتواند کنبود 

بود و  یرأ ھم ،برخاسته بودند س عثمان یه به خونخواھک با آنان س هیمعاو -۳
 .٢ی تسلط بر مصر نمود هکمک شایانی به وی در زمین ،نیھم

                                                           
).۲/۴۴۸خ (یالتارفي  املکال -1  

 ح است.یت صحین روای. سند ا۳۵۱د صیطالب، عبدالحم یبن اب ی) و خالفة عل۳/۸۳۹الطبقات ( -٢



 ٥٢٧ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

 ن به شام.آبودن  یکو نزد س یز خالفت علکمر از دور بودن مصر -۴
ناء به شام متصل یس یق صحرایه از طرکمصر  ییایو جغراف یعیت طبیموقع -۵

اضافه  س هیمعاو قلمرورفت که چون به  یمشمار  هب ، موقعیتی استراتژیکیدش یم
نھاد؛  س را در اختیار معاویه یارزشمند یو اقتصاد یانسان یروھاینگردید، 

 .١شوند س هیمعاومانع اقدامات ه کرا فرستاد  یا عده س ین علامؤمن ریھرچند ام
جذب  ،شیخو یل را به سویو بزرگان قبا س یعل کارگزاران کوشید س هیمعاو

 کارگزاران توانمنداز ـ یکی  س سعد س بنیق تالش کرد ؛ چنانچهندک
موفق نشد. البته به سوی خویش بکشد، اما را  ـدر مصر  س ین علیرالمؤمنیام

، س یطرفدران و مستشاران عل درمیاند یجاد شبھه و تردیتوانست با ا س هیمعاو
ه یمعاو یبرا ،س قیسعزل  .٢دانجامی س س بن سعدیق کاری کند که به عزل

ه که را یبااد بن یزتا د یوشک س هین معاویارآمد بود. ھمچنکسودمند و خیلی 
 .٣اما موفق نشد ،دیعزل نما ،در فارس بود س  یعل ی ندهیعامل و نما

سوی ر بگذارد و آنان را به یان تأثیو وال بزرگان قبایلاز  یتوانست بر برخ س هیمعاو
را  س یعل یانتفرقه و اختالف سپاھ ،ن افرادیا زمانی که ،گرید سویند. از کش جذب یخو

شتر به یب ،استمدار استیقاطع و س یریام ،س هیه معاوکدند یمشاھده نمودند و د
ه کد یمردم! بدان یا«به مردم فرمود:  یا بهاخط یط س یاو جذب شدند. عل یسو

ه بر ک یبه علت اتحادکه آنھا مطمئنم  لبته من،اآمده است؛  س از جانب معاویه ُبسر،
نیز و ند و امانتدارند، نک یمو نیز بدان سبب که از امیرشان اطاعت دارند خویش باطل 

متفرق شده و اختالف  ،با شماستحق،  از آن جھت که شما، بر خالف آنان، ھرچند
و از امیرتان نافرمانی  دینک یانت میه در امانت خکن از آنجا ید و ھمچنیا ردهک
د یینپا دیریاما  ،ار فرستادمکفالن  یرا برا یخواھند شد. فالنروز یبر شما پ نمایید، یم
ز یرا ن یوست. فالنیه پیفراوان به معاو یپرداخت و با اموال یشکه به قتل وسرک

ز به قتل و یاما او ن گماشتم،ه او ب یارکبه  )ش در فالن جا نمودم ویخو ی ندهی(نما
ه اگر کام  اعتماد شده یبقدر  مردم آنن یوست. ایه پیبه معاو یپرداخت و با اموال یشکسر
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انت یند و در امانت خکآن را تصاحب  مترس یم ،از آنھا به امانت بسپارم یکیبه  یا اسهک
توجھی)  ی(با پند و اندرز فراوان) به خشم آوردم و آنان نیز (با بآنھا را من،  !اید. بارخداینما

 .١»از دست من، راحت کنمرا به خشم آوردند؛ پس مرا از شر ایشان و آنان را 
ان و یش را با اعیز ھمچنان روابط خوین نامؤمن ریپس از شھادت ام س هیمعاو

. بدین ترتیب عوامل مختلفی، سبب قوت و اقتدار سپاه ادامه داد یعراق سرآمدان
 توان موارد ذیل را برشمرد: یمگردید که از آن جمله  س معاویه

 از امیرشان. س هیمعاو یانسپاھی فرمانبرداراطاعت و 
 .س معاویه بر محوریت و رھبری اھل شامو یکپارچگی اتحاد 
 .شام امور ی هدر ادار س هیمعاو گیو خبر مھارت

 دسترسی به منابع مالی فراوان.
امت  تبه مصلحآنھا را  س معاویهه ک یردن اموال در جھت تحقق اھدافکنه یھز

 .دانست یم

 ط صلحایشر
در پیمان  ،طرفدو از  یک ه ھرک یطایبه شر ،و منابع معاصر یخیتار ھای باتکدر 

ه ب شرایط، در منابع مختلف،ن یه اکاما از آنجا  ،شده است اتیاشارصلح مطرح نمودند، 
بنده نیز ن موارد بپردازند. یب ایرده اند به جمع و ترتکتالش  ی، برخآمدهنده کپراصورت 

ھا  باتکط آن در یرامون صلح و شرایه پکای را  پراکنده ھای دادهم ا در این راستا کوشیده
 :م و به شرح آنھا بپردازمینما بندی گردآوری و جمع ،دهیر گردکذ یخیتارو منابع 

  ش نیراشد یخلفا تریو س ص اکرمامبریتاب خدا و سنت پکاول: عمل به 
 س هیندگان معاویاز نما س یحسن بن علآمده است که چون  یامام بخاردر روایت 

ضمانت  س در قبال پیمان معاویهعبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر)  یعنی(
 .مینک یدادند: ما ضمانت م یآنھا پاسخ م خواست، یم

تاب خدا و سنت کد به یبا س هیه معاوکصلح  یته در زمان برقرارکن نیا یادآوری
با امری کامًال طبیعی بود که  ،ندکعمل  ش نیراشد یخلفا تریسو  ص پیامبر اکرم
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 ٥٢٩ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

و سازگاری داشت؛ به عبارتی در آن دوران،  خوانی آن دوران، ھم اوضاع و احوال
از جمله ـ ن ابا آن دسته از مورخ ،ندهبن یبنابرا یادآوری چنین نکاتی کامًال عادی بود.

 و ص شرط پایبندی به کتاب خدا و سنت پیامبر اکرمه کـ ه نیتر محمد بطاکد ماستاد
 ؛ستمیموافق ندانند،  می س را دستاویزی برای ایراد اتھام به معاویه ش خلفای راشدین

منافات  ،باشد گنجانده شدهط صلح ایشر درن شرط یه اکنیبا ا ،برداشت اینه کچرا
جزو ن شرط را یا ،یتمیچون ابن حجر ھھم یاز دانشمندان علوم اسالم یگروھ .١دارد

... شایستگی  چنانچه روایت شده که:اند.  هدانست ب ه و حسنیمعاو شرایط صلح
ی امور، مطابق کتاب خدا، سنت  تواند در اداره یزمامداری امور مسلمانان را دارد و م

ن یا ،زین هعیش ھای باتکاز  یبرخ .٢ندکعمل ، ش و روش خلفای راشدین ص پیامبر
ر، کبه ابوب فراوانیاحترام  س یحسن بن عل بیانگر آنست که ،نیاند و ا هآوردشرط را 

؛ چنانچه دانسته است می شوایگذاشته و آنان را بزرگ و پ یم س یعمر، عثمان و عل
 .٣قرار داد س را یکی از شرایط صلح با معاویه ش عمل به سنت و روش خلفای راشدین

 .٤آمده است» نیصالح یخلفا«عبارت  ،»نیراشد یخلفا« عبارت یبه جا ای در نسخه
و  س هیومت معاوکحت یبر مرجع یدییمھر تأ ،در واقع در پیمان صلح، ن شرطیوجود ا

ار نمود. با مقرر شدن شرط فوق یش اختیت خویمکدر حاآن بزرگوار، ه کاست  روشی
در  گذاری و منابع قانونتوان مصادر  یم ،ش یه و حسن بن علیمعاو در پیمان صلح

 را در موارد ذیل برشمرد: ش نیراشد یخلفا دوران

 م:یرکرآن ق
 د:یفرما یخداوند متعال م

﴿ ٓ ا ٓ  إِ�َّ نَزۡ�َا
َ
ِ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ إَِ�َۡك  أ ٓ  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�مَ ِ�َحۡ  قِّ �َۡ ٱب َرٮَٰك  بَِما

َ
ۚ ٱ أ ُ َوَ� تَُ�ن  �َّ

 .]۱۰۵[النساء:  ﴾١٠٥اَخِصيمٗ  َخآ�ِنِ�َ ّلِلۡ 
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ان ین) ما آت باشد و بیم تا (مشعل راه ھدایا ردهکحق بر تو نازل  را به )تاب (قرآنکما «

 .»ن و مدافع خائنان مباشک یداور ،به تو نشان داده است ،طبق آنچه خدا ،مردمان
مربوط به شئون  یام شرعکه تمام احکاست  گذاری قانونمصدر  نی، نخستمیرکقرآن 

و  یمباد شامل ،یتاب الھکن ین ایرد. ھمچنیگ یم در بر را یمختلف زندگ
 ،یزندگ تمام مراحل و ابعاداصالح  یه براکاست  یام قاطعکو اح یاساسھای  زیرساخت

 نموده است.بیان مسلمانان را  یاساس ھای نیازمندی ی ، ھمهمیرکدارد. قرآن  ییارآک

 :ص سنت رسول اکرم
ق یاز آن گرفته شده و از طر ،ین اسالمیه اصول قوانک گذاری قانونن مصدر یدوم

 .١است ص رمکا یبرد، سنت نب یقرآن پام کاح ییاجرا ساختارھایتوان به  یآن م
 به پیروی از پیامبرش دستور داده و فرموده است: ،خداوند متعال

ْ  قُۡل ﴿ ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  �َّ ْ فَإِن تََولَّوۡ  لرَُّسوَل َ ٱ فَإِنَّ  ا  .]۳۲[آل عمران:  ﴾٣٢َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ

شان ی(ا ،نندک یچید، و اگر سرپینک یفرمانبرداراطاعت و  ص  غمبریبگو: از خدا و از پ«

 .»دارد یافران را دوست نمک ،و) خداوند ؛افرندکمان ندارند و یا ص مبر ایبه خدا و پ
 فرموده است: و دانسته کرا خطرنا ص رمکا یمخالفت با دستورات نب أل  خداوند

ِينَ ٱ فَۡلَيۡحَذرِ ﴿   ۡمرِهِۦٓ  ُ�َالُِفوَن َ�نۡ  �َّ
َ
ن تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
وۡ  فِۡتَنةٌ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 ﴾أ

 .]۶۳[النور: 
کنند، باید از این بترسند که بالیی،  آنان که با دستور پیامبر، مخالفت می«

 .»گیرشان گردد یا عذابی دردناک، به ایشان برسد گریبان
ار یش سلب اختیخو پیامبر یدستورات و قضاوتھا برابرن در ااز مؤمن متعال، خداوند

 د:یرماف یم است؛ چنانچه نموده

ُ ٱ قََ�  إَِذا ُمۡؤِمَنةٍ  َوَ�  ِمنٖ َوَما َ�َن لُِمؤۡ ﴿ مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ
َ
ن ًراأ

َ
 َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

ۡمرِهِمۡ  ِمنۡ 
َ
 .]۳۶[األحزاب:  ﴾أ

را مقرر رده (و آن ک یغمبرش داوریه خدا و پک یارک، در یچ مرد و زن مؤمنیھ«
خدا و  ی د تابع ارادهیشان بایا ی در آن ندارند (و اراده ،از خود یاریاخت ،باشند )نموده

 .»باشد) ص رسول
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 ٥٣١ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

 ص رسول خدا به سنت ،ه ھنگام نزاع و اختالفکمؤمنان دستور داده  به أل الله
 د:یفرما یم مراجعه کنند؛ چنانچه

ءٖ  ِ�  تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ  فَإِن﴿ ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  َ�ۡ  .]۵۹[النساء:  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
(با  شغمبریبه قرآن) و پ ی آن را به خدا (با عرضه،دیاختالف داشت یزیو اگر در چ«

 .»دی) برگردانیرجوع به سنت نبو
لوازم در موارد اختالفی، جزو  ص ی متعال، مراجعه به سنت رسول اکرمخدا

 :و فرموده است ردهبرشممان یا

ءٖ  ِ�  تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ  فَإِن﴿ ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  َ�ۡ ِ بِٱ تُۡؤِمُنونَ  إِن ُكنُتمۡ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ  ۡومِ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
 .]۵۹[النساء:  ﴾ِخرِ �ٱ
(با  شغمبریبه قرآن) و پ ی آن را به خدا (با عرضه ،دیاختالف داشت یزیو اگر در چ«

ه کد. چرایم آن را بدانکو سنت، حد (تا در پرتو قرآن ی) برگردانیرجوع به سنت نبو
ن عمل ید چنیاست. با نمودهان و روشن یغمبرص آن را بیو پ کرده خدا قرآن را نازل

 .»دیمان داریز اید) اگر به خدا و روز رستاخینک
 بود. ش نیراشد یخلفادوران ع در ین مصادر تشریتر از مھم ،ص سنت رسول خدا

عت قرار داشت و یدر خدمت شر املکطور  بهومت کح ،ش نیراشد یخلفا دوراندر 
فراتر  ،یام اسالمکقانون و اح ،ن عصریعت مقدس بود. در ایشر از آِن  ،یادت و رھبریس

ه کچرا قرار داشت؛عت اسالم یچارچوب شر درومت کبود و ح یمکاز ھر قانون و ح
ام کز آنچنان به احیم نکدر خدمت اسالم بود و حاحکومتی،  یھانھادارگانھا و  یتمام

د و نه نمو یم یوتاھکشرعی ام کاح اجرایه نه در کرد ک یمپایبندی  یاسالم
دوران خلفای راشدین و در  .١دیصادر نما بر خالف احکام دینی یمکحتوانست  یم

، فراتر از ھمه بود؛ چنانچه یعت الھیشر، دین و ش صحابه ی جامعهطور کلی در  به
م بودند. یتسل دین و احکام دینی،چون و چرا در برابر  یب ھمگان، اعم از حاکم و رعیت،

و درست  یکاگر ن«مود: نمردم اعالن  درمیان س قیر صدکه ابوبکن اساس بود یبر ھم
 .٢»دینکدم، اصالحم نمود و اگر بد و نادرست رفتار یم دھیاریردم، کعمل 

                                                           
 .۲۲۷ ص االسالم،في  مکنظام الح -١
 ).۶/۳۰۶ة (یالنھایة والبدا -٢



 سحسن مجتبی           ٥٣٢

  ش نیراشد یت سنت و روش خلفایاھم
و ھا  آموزهھا،  درس س یحسن بن علم یر شدکمتذ ،در صفحات قبل چنانچه

نیز از پدر ن و یالنور یق، عمر فاروق، عثمان ذیر صدکاز ابوب یادیز یھا تجربه
ش قرار یار خوک ی ن بزرگواران را سرلوحهیا دورانآموخت و  س یمرتض یعل بزرگوارش

بود، از  ص پیامبر اکرم دورانمتصل به  ش نیراشد یخلفا دورانه کداده. از آنجا 
 .استبرخوردار  یانیت شایاھم

و  به دستورات قرآن و رھنمودھای نبوی یبندیپا در ش نیراشد یخلفارویکرد 
 ،و التزام به آن ص اکرم امبرین شده توسط پییم تبینصوص و مفاھ ین اجرایھمچن

بر  ش نیراشد یخلفا ی . البته در دورهقرار داد یامتداد عصر نبو دوران خالفت را در
مختلف صورت گرفت که ل یرامون مسایپ ینینو اجتھادھای ،و مشورت اشور ی هیپا

 ان،ن دوریت ایاھم یبرا دولت و امت اسالمی، در ابعاد گوناگون از آن بھره جستند.

سنة خلفاء الراشدين علي�م �سنيت و«فرموده است:  ص رمکاه رسول کن بس یھم
ن پس از یراشد یسنت خلفاه به سنت من و کبر شماست « یعنی: .١»مهدي� من بعديـال

 .»دیزنبمن چنگ 
يِْن من بعدي: أبو��ر و عمر«ھمچنین فرموده است:  َ به دو «یعنی:  .٢»اقتدوا باذلَّ

 .»ر و عمرکد: ابوبینکه پس از من ھستند، اقتدا ک ینفر

 خالفت راشده یھا یژگیھا و و نشانه
ن در امور یھمچنردند و ک یه صادر مک یامکاح یدر تمام ش نیراشد یخلفا :الف

ھای  نوپدیدار و رفع مشکالت مربوط به آن، اصول و آموزهل یمسا پرداختن بهو  یدولت
 دادند. یمسلمانان را مدنظر قرار م یاسالم و شورا

 ی و خلیفهخود  ،س یگرفته تا عل س رکاز ابوب ش نیراشد یاز خلفا یک چیھ :ب
خلیفه و زمامدار امور مسلمانان، ه کبل ؛رده استکل نیبر مردم تحم را خویشپس از 

را  یال متعددکشارھا و اَ کراھ ا،ن شورید. البته اش یمسلمانان انتخاب م یتوسط شورا
 ،ن اسالمین مبیه دکانگر آن است یب ،نیاو  گرفت. یم برای انتخاب خلیفه، در پیش
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این اختیار را به ه ک، بلنکردهن یفه معین خلییتع یبرا یمشخصو روش ار کراھ
 .ی مورد نظر خود را تعیین کنند خلیفه ا،شوراصل به  پایبندیبا  مسلمانان داده که

 یا مخالفتیچ اعتراض یگر ھیدانتخاب خلیفه توسط شورای مسلمانان، پس از  :ج
 صورت عمومی، بیعت شود. نیست و باید با خلیفه و کاردار مسلمانان، به پذیر توجیه

 ی پس از بیعت عمومی با خلیفه گردد. یمجه رأی اکثریت مردم، مورد تو سان نیدب
مورد انتخاب شورای مسلمانان، تنھا در صورتی امکان نقض بیعت، وجود دارد که 

 برگردد و یا مرتکب کفر آشکاری شود. نیاز د ،فهیخل
بر  ...و ، نظامییومتک، حیاسی، سیقتصادتمام امور ا، باید در یامت اسالم :د

در چارچوب و  دید پاسخگو باشد. البته نظارت بایز باینفه یخل و نظارت نمایدفه یخل
و خبرگان  نظران امر تنھا از طریق صاحب نیو ا انجام شود،اسالم مورد تأیید  ی محدوده

از اینرو به راه انداختن آشوب  باشد. یمسالمی، قابل اجرا ای  و سرآمدان جامعه
انجامد که  یمار شایعاتی ، به بروز فتنه و انتشارکن یرا ایز عمومی، جایز نیست؛

مسلمانان، ه چچنان نماید؛ یمھایی جدی، روبرو  ی اسالمی را با مشکالت و چالش جامعه
حق نظارت ھمگانی بر  .١ردندکتجربه نادرست را  ی هروین یا س قتل عثمان ی در فتنه

؛ به عبارتی بر است ش نیراشد یخلفا رویکردبرگرفته از سخنان و  عملکرد حاکم،
توان به وجود اصل نظارت ھمگانی بر  می ش حکمرانی خلفای راشدین ی هشیواساس 

 :در این باره ش فرازی از سخنان خلفای راشدین عملکرد حکومت، پی برد. و اینک
و اگر بد و  کنید یاریمرا ردم، کو درست عمل  یکاگر ن«« : س قیر صدکابوب

 .٢»نماییددم، اصالحم نمونادرست رفتار 
وب مرا به من یه عکاست  یسکنزد من  ،ن مردمیتر محبوب«:  س عمر فاروق

اما  ،از من سر زند ییه خطاکترسم  یاز آن م«و نیز فرموده است:  .٣»شود ر کمتذ
 .٤»ر دھدکند به من تذکاز شما جرأت ن یک چیھ
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د و بند یمرا در قبر اساس آن، باید ه کد یافتی یا هیتاب خدا آکاگر در «:  س عثمان 
خود را  س ه عثمانکن است یه از ایناک( .١»دیار را انجام دھکن یاحتمًا پس  ،دیینما

 ).دانست یم محض میام قرآن تسلکدر برابر اح
(که خود، زمام امورتان را به ھر کس که بخواھید، حق شماست  ،نیا«:  س یعل

 زمامدار خویش قراررا  خودتان، اوه کنیندارد مگر ا یس در آن حقک چیو ھبسپارید) 
 .٢»ھیچ والیتی بر شما ندارم) شما ی پشتوانهخواست و ز بدون (ی. من ندھید

مت کم، حق اانظارت بر حه ک ھمه، اتفاق نظر داشتندش  نیراشد یخلفا دوراندر 
ن یا ،سک چینند و ھکرا نقد  توانند عملکرد رییس حکومت یماست و شھروندان،  یاسالم

 یحیصح و قرائت ھمفه آنھا کانگر آن است یب ،. این اتفاق نظر٣رده استکموضوع را رد ن
در پیش  ص اکرم امبریسنت پ امل باعتدر  درستیح و یصح روشو  ندتاب خدا داشتکاز 

 .٤گرفته بودند
 یه نصک یلیحل مسا یاقدامات الزم را برا و زمامدار امور مسلمانان، بایدفه یخل :ھـ

ه ک یمکچارچوب شورا انجام دھد تا حاساس مصالح مرسله و در   بر ،امدهیرامون آن نیپ
چنانچه آنان باشد.  و مناسب حاِل امت اسالمی  یند در جھت مصالح عمومک یصادر م

و  ٥سواد ینھایدر مورد زم س و عمر فاروق ،قرآن یآور جمع ی بارهدر س قیر صدکابوب
مربوط به وان یات و دیوان مالیجاد دیمانند ا یادار نھادھای اجرایی و پیرامونن یھمچن

 یآور جمع مورد درنیز  س و عثمانچنین رویکردی داشتند  ،ینظام  سربازان و امور
بالد اسالمی، به ھمین شکل، ھماھنگ و واحد به  ی نسخه یکو ارسال  قرآنیمصاحف 

 رد.ک عمل
طور  . بهاست یعیطب یامر ،یدانشمندان امت اسالمعلما و ان یم ،وجود اختالف :و

 ی فهیه در سقچچنان انجامد؛ یم ھا دگاهیو دنظرات  به اختالف ،شهیاختالف اندقطع 
                                                           

 .۱۹۸ ص نیالراشد  خلفاءالعھد في  مکالح  و نظام ۲۳۱ھمان ص -١
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نظر  اه بهیبودن س    ده شده بود و از شدت سبزیگر پوشیاھان دیاز نخل و گ، زیسرسبز و حاصلخ
 د. (مترجم)یرس یم
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در مورد پس از تعیین خلیفه، و ، ص امبریپ جانشینرامون انتخاب یپ ساعده یبن
و در  یرد، اما امت اسالمکبروز  یاختالفات رویارویی با مرتدان، چنینقرآن و  یآور جمع

، یه با ھم دارند، برادرک یموظفند در اوج اختالفات ،رأس آنان دانشمندان امت
در غیر این صورت، را یز ؛نظر قرار دھند را مد یاسالم ی و مصالح جامعه یرخواھیخ

 ین مواقعیاست در چن یھیبد ردد.گ یممشکالتی جدی روبرو   وھا  با چالش یامت اسالم
 .١رجوع نمود ص اکرم امبریتاب خدا و سنت پکبه اختالفات،  باید برای حل و فصل

ه ک( یاصلو منبع مرجع  ،خالفت راشدهو اداری  یاسینظام سدر  اینکهخالصه  :ز
و  باشد یم ص پیامبر اکرمتاب خدا و سنت ک ،است) یا قانونیفراتر از ھر شخص 

ه کاست  یام شرعکمنطبق با اح ،رسد یب میه در آن به تصوک ینیام و قوانکاح
 بایدو  نیست یلیتحم خالفت راشده، یاسیم در نظام سکدارد. حا یآسمان یا شهیر

 د،م انتخاب گردکبه عنوان حاھر کس، مسلمانان باشد و  یمردم و شورا منتخِب 
مستمری و  ،المال تیباست و برایش از  دولت و شھروندانارمندان ک ھمچون سایر

برای منافع المال  تیبدر  تواند یمشود و ن ین مییتعحقوقی ھمسان حقوق دیگران 
ر و یفراگ ا،نظام شور ،یاسیستم سین سین در اید. ھمچنینما یو تصرف دخلشخصی، 

و انسجام  یھماھنگ ،یاسالم ی جامعه آحادان یم ،آن ی لهیوسه جانبه است تا ب ھمه
ت کھا حضور فعال و حق مشار صحنه ین نظام در تمامیدر ا یرد. امت اسالمیصورت گ

 چنانچه است؛برخوردار  یخاص یھا یژگیز نظام مزبور از وین یلحاظ اجتماع ازدارند. 
امور در  یمان بود و مانع انجام برخیبر ا یمبتن ش ینراشد یخلفا ینظام اجتماع

ن نظام در یرد. اک یمبارزه م یپرست شد و با نژاد یش میخو ی تحت سلطه ی حیطه
 یت از حدود و موازیو مدافع حقوق بشر بود و ضمن حما ،مسلمانان یکایک خدمت

 اسالمی، ھمه اعم از. در نظام داشتوحدت ه حفظ ب ای ، توجه ویژهیماسال حکومت
بیان شد، . آنچه ندمسؤول یدر قبال فرھنگ و تمدن اسالم ،مردم ی م و تودهکحا

نیکی  الگویه سرلوحه و ک است یاسالم ھای خالفت مفاھیم و زیرساخت ترین مھم
با عنوان  یومتکن نظام حیمسلمانان از ا باشد. یم ادوارومتھا در تمام کح ی برای ھمه

ر یاز ساو متمایز امًال متفاوت ک یومتکح ی ن دورهیرا ایز ؛نندک یاد می» خالفت راشده«
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پیمان صلح، این در  س یحسن بن عل سببن یبه ھم .١است یومتکح یستمھایس
تاب خدا و کبق اطدر ساختار حکومتی خویش، م س هیه معاوک شرط را مطرح کرد

 د.یعمل نما ش نیراشد یخلفا ت و روشریو س ص اکرم امبریپسنت 

 پول)(مال  یزان مشخصیدوم: پرداختن م
برای گفتگوھای  ز رایرکعبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر بن  ،س هیمعاو

 س را به حسن یه اموالک دستور داد دو به آن و فرستاد س ینزد حسن بن علصلح، 
 س هیمعاو انفرستادگ خطاب به س خواست به او بدھند. حسننند و ھر چه کشنھاد یپ

و م. یا ردهکرا تجربه  یین مالھایچنز ینن یش از ایفرمود: ما فرزندان عبدالمطلب پ
ه از تو یمعاو :دو گفتند آن .٢قرار گرفته است یزی، در معرض قتل و خونرامت نیا کنیا

گفت: چه  س رد. حسنکن و چنان خواھد یچن آن، رده و در قبالک درخواست صلح
ضمانت  ،گفتند: ما ٣به پیمانش وفا کند؟ س هیه معاوکرد کضمانت خواھد  یسک
 .٤مینک یم

تعدادی از  آن بهش از یپ س معاویهه کگفت  یسخن م یاموال ی بارهدر س حسن
 س یهاومع ، این بود کهس ؛ قصد حسنداده بودـ  س ـ غیر از حسنعبدالمطلب  یبن

این اموال، جزو گفت:  س د: حسنیگو یابن اعثم م .٥اموال را مطالبه نکند این
قرار  ، شرطمن ین را برااناء مسلمیفو حق ندارد ست یه نیمعاو ھای شخصِی  یدارای
 ، مانع تسلیمبصره مردم آورده است:م کت ابوعوانه بن حیبه روا  یطبر ابوجعفر .٦دھد

(و درآمد و منافع آن سرزمین) از  ءیند: فگفت شدند و س به حسنگرد  ات دارابیمال
 .٧ماست آِن 
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داست یپ چنانچهو باشد  یم ین اقدامات ھر دولتیمھمتر جزو ،اتیمال یآور جمع
اما  ،نه وجود نداشته استین زمیدر ا یا رابطهھیچ  ،بصره مردمو  س ان حسنیم

تقدیم  س حسن به که یاموالجزو  ،گرد ات دارابیه مالک مذکور، بیانگر این استت یروا
 .١نبوده است شد،

نیز  س هی. معاو»ارمکمن بدھ«: فرمود س هیبه معاو یه حسن بن علکت شده یروا
ر کابن عسا .٢ردکارسال  س حسن یبرا ،شتریا بیھزار درھم  چھارصد ،المال تیاز ب
د تا فرستا یم س یحسن بن عل یرا برا  یالمال اموال تیاز ب س هیه معاوک نمودهت یروا
نیازھای د و یوفا نمابود، ه به مردم داده ک ییھا و به وعده پردازدش را بیخو یھا یبدھ

 .٣خود و پدرش را برآورده سازد ی خانواده
المال  تیون درھم از بیلیپنج م س یه حسن بن علکاند  ردهکن نقل ااز مورخ یبرخ

 ،بودند شھه ھمراک و رزمندگانیان سربازان یداشت تا آنھا را م یش نگه میرا نزد خو
 .٤ماند یم یز باقیارانش نی خانواده و یبراھم  یمقدارپول، ن ید و از ایم نمایتقس

 و کرد می آنان را آرام س و رزمندگان حسنسربازان  درمیانع اموال ید توزیترد دونب
 د.نمو یبحران مکمک شایانی به رفع 

ت یاکه حک یاتیاما روا ،مدھ یمترجیح را  یت بخاریروا ،ورکات مذیروا درمیان ،ندهب
ون درھم یلیم  و دو س حسن  یون درھم برایلیم یکساالنه  س هیه معاوکاز آن دارند 

بر  در مستمری و حقوق ھاشم را ین بنیرده و ھمچنکمقرر  س نیحس یبرا
ن یرامون ایه پک ییرھایالت و تفسیتأو تمامبا  ٥،داده است یح میشمس ترج عبد یبن

، چنین به اتین روایااز را یز ؛رقابل قبول استیرقابل اعتماد و غی، غ ات ارائه شدهیروا
 یفروخته و مصالح شخص س هیخالفت را به معاو ،س حسنگویا ه ک رسد نظر می

البته برقرار شدن مستمری برای  ٦!ح داده استیترج یش را بر مصالح امت اسالمیخو
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حقوق و ر مسلمانان از یچون ساھمبوده تا  یحق وامری کامًال عادی و بلکه  س حسن
اگر  گردد؛ یادآوری این نکته نیز ضروری کهبرخوردار  مزایای اعطایی از سوی حکومت،

 یالکاشھم   بازبیشتر بوده، ر مسلمانان یساحقوق از  س حقوق و مستمری حسن
ات بدان اشاره یه در رواک یمبلغ ۰۱/۰به  ،ن مقداریا کاما بدون ش ،ستین ، واردآن  بر

 .١ده استیرس یمھم ن ،شده

 مسلمانان یت جانیامنتضمین سوم: 
مردم،  ی ھمه یستیه باکن شرط بود یا حاوی منعقد شد،طرف دوان یه مک یصلح

نمایندگان  بدین نکته اشاره شده که یت بخاری. در روا امل برخوردار باشندکت یاز امن
 یاسالم ه امتکردند کضمانت  س در جریان مذاکرات صلح با حسن مجتبی س معاویه

 .٢رندی، مورد بخشش قرار گبودند ه بدان دچار شدهک ییھا یزیبه خاطر قتال و خونر
 س ر حسنکلش یه فرماندھک س دالله بن عباسیه عبکاز آن است  کیحا یاز زھر یتیروا
 پی برد، س هیصلح با معاوبرای  س حسنپس از آنکه به تصمیم عھده داشت،  ر را ب

را  یه اموالکامان خواست و درخواست نمود  یفرستاد و از و س هیرا نزد معاو یکیپ
 س هیگروه معاو یھنگام به سو  سپس شب او بازپس نگیرند؛رده، از کتصرف  ترشیه پک

با  و عھده گرفت رر را بکلش یفرماندھ س س بن سعدیقآنگاه  پیوست.رفت و به آنان 
، با س ی ھواداران علیگرفتن ضمانت جانی و مالی براا ته کبست  پیمان سپاھیان،

 .٣بجنگد س هیمعاو
ن تھمت باطل را به یا کوشیده است تا» فلھوزن«به نام  خاورشناساناز  یکی

عبدالله بن عباس  ر مزبورکلش ی فرمانده گوید: ینسبت دھد. و س عبدالله بن عباس
، »داللهیعب« یبه جا ،یخ طبریتار یخط ھای هنسخ یدر برخ است؛ زیرابوده 

از  یه برخکه از آنجا کبل اشتباه چاپی یا نگارشی نیست؛ ،ن اختالفیآمده و ا »عبدالله«
، نسبت )س (عبدالله بن عباسجّد عباسیان یعنی ن ننگ و عار به یاند ا خواسته یان،وار

 نایوان ریرا ایزنمودند. » عبدالله« ی واژه را جایگزین» داللهیعب« ی واژه ،داده نشود

                                                           
 ھمان. -١
 ).۲/۹۶۳( ، کتاب الصلح،یبخارنگا:  -٢
 ).۱۶۴-۵/۱۶۳( یخ طبریتار -٣
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 .١است، نداشتند س ه برادر عبداللهکدالله بن عباس یدفاع از عب یبرا یا زهیانگھیچ 
س بن یبوده و ق س یشخص حسن بن عل ،رکلش ی ه فرماندهکاست   این واقعیت،اما 

ن یرده است. بنابراک یم یفرماندھبه عنوان جلودار لشکر، سپاه پیشاھنگ را  س سعد
البته در  .٢اند نداشته ینقش نهین زمیدر ا ش دالله بن عباسیا عبیعبدالله بن عباس 

 ینامورخ دو اشاره شده است. به نام آن ،رقابل اعتمادیغ وف یات ضعیروااز  ای پاره
 ،س ر حسنکلش ین اصلکه دو رکمعتقدند  ٥،عثماو ابن  ٤ابن حجر ٣،ینوریچون د

دالله بن یاز عبدالله بن عباس و عب نامی ھا،نیند. اا هس بن سعد بودیو ق یشخص و
 .٦اند اوردهیان نیبه م س به عنوان فرماندھان لشکر حسن ش عباس

ه به کم کبن ح ۀعواناز  یائکبن عبدالله ب  ادیه زک یتیروا با» فلھوزن«دعای ا
دالله بن ی: عبگوید ۀعوان چنانچه ؛در تعارض است ان متھم نیست،یت از عباسیحما

بن    ه بسرکد یرسو خبر ابه  چونمن بود و یدر  س یعل (کارگزار) یوال ،س عباس
از  یندگیرا به نما یدالله بن عبدالمدائن حارثیرده، عبکت کمن حری سویبه  ۀارطا
 ۴۰ن واقعه در سال یخت. ایگر س ینزد عل ،وفهکاشت و خود به ممن گی برش یخو

گسیل  ۀبن ارطا  ر بسرکلش در پیرا  یرکلش س یوست و علیوقوع په ب جری قمریھ
در ب ین ترتیبدد. یبه شھادت رس س یآن بزرگوار عل ،ن سال ھمیو در ھم داشت
وفه را به قصد ک س دالله بن عباسیه عبکنشده  نیبه ا یا چ اشارهیور ھکمذ ی واقعه

 یادالله یعب ،س ر حسنکلش ی فرماندهبه فرض اینکه حال  ھر  به .٧گفته باشد کمن تری
ه یبه معاو س یعلر حسن بن که لشکن ادعا یابوده، باز ھم  س عبدالله بن عباس

قوی  یرکلش ،س ر حسنکه لشکچرا ؛، صحت ندارداست امان خواسته یوسته و از ویپ
اشاره شده  س سپاه حسن یھا یژگین ویز به این یت بخاریبوده است. در رواو توانمند 

                                                           
 .۱۰۶-۱۰۳ص ةیالدولة العرب خیتار -١
 ).۱۶۰-۵/۱۵۹( یخ طبریتار -٢
 .۲۱۷الطوال ص  أخبار -٣
 ).۳۱۹-۴/۳۱۸( ةیالمطالب العل -٤
 ).۳/۲۸۹الفتوح ( -٥
 .۶۶ن صییاالمو الخلفاء  خیتارفي  دراسة -٦
 .۶۶ن صییاالمو  الخلفاء  خیتارفي  ) و دراسة۱۴۰-۵/۱۳۹( یخ طبریتار -٧
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 س هیمعاو نمایندگانان او و یر بود و مکلش ی فرمانده ،خود س یحسن بن علاست. 
ش یروان و طرفدارن خویپ یتوانست برا س صورت گرفت و سرانجام حسن ییگفتگوھا

فرماندھان به  شخصاً  س حسن .ردیعبدالمطلب امان بگ یعباس و بن یبن ایبرنیز و 
 ؛سپرده است س هیرده و آن را به معاوک یریگ نارهکه از خالفت کش خبر داد یخو

با  ،از او و جماعت مسلمانان یرویز به پیه آنان نکخواست  شرکاز فرماندھان لش آنگاه
 کارزاراز جنگ و  ش،تحت فرمان افرادز با ین س س بن سعدینند. قکعت یب س هیمعاو

ر است کان ذیشا .١ردکعت یب س هیبا معاو ،و ھمگام با جماعت مسلمانان کشیددست 
عبدالله یعنی و فرزندان عباس  س اد شده و از حسنی س سیتنھا از ق یت زھریدر روا

 .٢امده استیان نیبه م نامیدالله یو عب
یک از  را مشروط به این کرد که ھیچ س ، انعقاد صلح با معاویهس یحسن بن عل

بر اساس ھمین  .٣مورد بازجویی و تحت تعقیب قرار نگیردنه، حجاز و عراق یمد مردم
 ،ن توافقیابر اساس  .٤دست برداشت س عثمان یه از خونخواھیمعاوشرط بود که 

وسته بود، یوقوع په ب س یعل دورانآنچه در کس را به خاطر  ھیچ س هیگر معاوید
که ت بود یز اھمیحااز آن جھت  داد؛ این توافقنامه، میمورد مؤاخذه و بازخواست قرار ن

 .٥دی، مختومه اعالم گردیقبل یھا پرونده یتمامآن، موجب  به
ه حسن ک یبا صلح ،بین ترتیبد به موجب قرارداد صلح، عفو عمومی اعالم شد و

عفو  ی هیھم الفت گرفتند و در سا گر باید یبار ،رد، مسلمانانک یزیر برنامه س یبن عل
 و اطمینان خاطر،ت یبا رضا س یه حسن بن علکن صلح یافتند. ایآرامش  ،احسان و

د و یانجام یامت اسالم یه به وحدت و ھمبستگکبود  بزرگیرفت، اقدام یآن را پذ
 .تأمین کرد س هیمعاو مالی مسلمانان را در دورانامنیت جانی و 

                                                           
 .۶۷ن صییاالمو الخلفاء  خیتارفي  دراسة -١
 ھمان. -٢
 .۱۲۷ن صییانساب القرشفي  نییالتب -٣
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  س جانشین معاویهانتخاب  یچھارم: چگونگ
ه پس از ک، این بود ش هیمعاو با یحسن بن عل شرایط صلحاز یکی گفته شده 

که ز قول داد ین س هیو معاو ١ردیدست گ زمام امور را به س ی، حسن بن علس هیمعاو
 س حسنمسلمانان را نداشته باشد، زمام امور را به رھبری  زمانی توان چنانچه
ھیچ  ،من«ه است: فرموده کرده کت یروا س یاز حسن بن عل ،ابن اعثم .٢بسپارد
صلح  س هیھرگز با معاو یرم و گرنهدست گاین ندارم که زمام امور را به به  یا عالقه

 .٣»ردمک ینم
 ،س هین معاویجانش شد کهگوید: در پیمان صلح، قرار بر آن  یم یتمیابن حجر ھ

 .٤ن گرددییمسلمانان تع یتوسط شورا
 ، خواھانس یحسن بن علدھد  یمنشان ه ک یاتیروابا اندکی تأمل و درنگ در 

 جوانمردی وبا  ،اتین روایه اکم یبر یم یپ، بوده س هیمعاو جانشینی و خالفت پس از
ه ک یتیشخص مکن استدارد. چگونه م در تعارض قرار س یعزت نفس حسن بن عل

از متعال، خداوند  یرضا به خاطرمسلمانان و  کشتاراز  یریبه منظور جلوگ ،خود
دست گرفتن زمام امور ه ب یآورد و برا یرو یطلب اید، به دننک یم یریگ نارهکخالفت 

که  دردگ یمتر  نمایانر ینف  بن  ریجبنادرستی این پندار، از این روایت د؟! یتالش نما
 یتو دوست دار کهنند ک یمردم گمان م !حسن یا گفتم: س یبه حسن بن عل گوید:

ارم یمھتران عرب تحت فرمان و در اخت«فرمود:  س ی. حسن بن علیبرس تفخالبه 
دند و اگر صلح یجنگ یمن م در کنار دادم، یبودند و اگر به آنھا دستور جنگ م

تنھا  ،داشتم یتین موقعیه چنکبا وجود آن ، اما من،دندنمو یز صلح میردم،آنھا نک یم
 .٥»نمودم یریگ نارهکاز خالفت  أل خداوند یرضا یبرا

 ،دیزیعت با یھنگام ب ش ا فرزندان صحابهیاز اصحاب یک  ھیچ باید توجه داشت که
مقرر  ین شرطیچن ،داد صلح ه اگر در قرارکآن حال است؛  ردهکاستناد ن یزین چیبه چن
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ن شرط یبه ا ،دیزیعتش با یعدم ب در توجیه س ین بن علیحداقل حس ،دیگرد یم
، ھیچ ین شرطیچناز  س حسین ،زمان آنداست در یپ چنانچهاما  ،ردک یاستناد م

 ھمچنینات مزبور صحت ندارد. یه رواکانگر آن است یب ،نیو ا  ذکری به میان نیاورد؛
 س معاویهعھد  یول س یه حسن بن علک وجود داشتشرط در قرارداد صلح، این اگر 

از  یکی ی اداره، حداقلیا بود و  یم س هیمعاو انیکنزد، از س حسن یستیبا باشد، یم
 یارھاکنه برود و از یه به مدکنیگرفت، نه ا یعھده م بر س هیمعاورا در دوران  مناطق

در فضای اجتماعی  البته این نکته نیز درخوِر توجه است که .دینما یریگ نارهک یومتکح
 شده است. یانتخاب م مسلمانان یتوسط شورا ،یم اسالمکحاو سیاسی آن دوران، 

در  س یحسن بن علایط از شر یکیه کآمده است  یخیتار ھایباتکاز  یدر برخ
تر محمد کدشنام دھد. د س علی به یسکه که اجازه ندھد یه معاوکن بود یا پیمان صلح،

 .١»استچنین بحثی صورت نگرفته  ب و معاویه حسنمیان «: ویدگ یه منیبطا
 س یعل دشنام و نفرینمردم را به  ،یه وکاند  ردهکرا متھم  س هیمعاو ،انیعیش

. دادند ین و دشنام قرار میمورد نفررا  س یعل ھا،بر منبر ،و در زمان او کرد یم داروا
 ،ین علوم اسالمااز محقق یاریبس ، ولی متأسفانهندارد یاساسپایه و چ یھاین ادعا، 

؛ اند هپنداشت یھیبدو آن را جزو مسایل   رفتهین بھتان را پذیا ،یلیا تحلیچ نقد یبدون ھ
تنھا  ه نهکاست  یحال  در ،نیا ی که گویا این مسأله، جای نقد و مناقشه ندارد!ا هگون هب
ر آنچه ین و تقسییه از تبکبل ،وجود ندارد یحیت صحیچ روایھ ،ن موضوعیرامون ایپ

 ین برداشتیز چنیآمده است ن یو ابوالفرج اصفھان یعقوبی، یریدم ھای باتکدر
ن یخالف ا ،دهیر گردکذ ھا باتک سایره در ک یخیح تاریات صحیبعالوه روا ؛شود ینم

ت به ینھا یب س هیه معاوکانگر آن است یو ب ٢رساند یموضوع را به اثبات م
 یحوادثن منطق یگذاشته است. ھمچن یاحترام م خاندانش،و  س ین علیرالمؤمنیام
آنھا با  یاخالق یھا یژگیسرشت و ونیز وست و یوقوع په ه در عصرآن دو بزرگوار بک

 یخیتار ھای ابتکحال اگر  ھر ندارد. به خوانی ھم ییھا و افتراھا ن بھتانیچن
 ھا، ابتکن یا  ه درکم شد یمتوجه خواھ را مطالعه کنیم، هیام یبنشده در دوران  هنگاشت

است؛ بلکه این مسایل، در بعدی از جمله در امده یان نیم به ین مواردیاز چن یرکذ
                                                           

 .۶۸ ن صییاالمو الخلفاء  خیتارفي  دراسة -١
 .۱۸ن، محمدرضا صیالحس الحسن و -٢
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 ترسیم گردد. چنانچه هیام یبنمطرح شد تا سیمایی زشت و کریه از عباس  یبندوران 
ان در یعیر شیسانیز توسط و  الذھب مروجدر  یابتدا توسط مسعود دروغ تاریخی،ن یا

ز رسوخ یاھل سنت ن یخیارت یھا تابکبه تدریج  هبو نگاشته شد  یخیتب تارکگر ید
ن مورد وجود نداشت. یدر ا یحیا صحیح یت صریچ روایه ھکبود  یدر حال ،نیرد و اک

لحاظ از  نقل شده، س در دوران معاویه س ی ناسزاگویی به علی که در زمینه یاتیروا
ھیچ ارزش و  ،ن و پژوھشگرانامحققماد است و از دیدگاه رقابل اعتیغ ،سند و متن

 ندارد.اعتباری 
 ش،ا دهیپسند کو سلو تریت به سیو با عنا س هیمعاو ینیل دیبا توجه به فضا

 ی نهکی از کسانی است که یبرخی  این روایات، ساخته و پرداختهه کبرد   یتوان پ یم
 را در دل داشتند. س هیمعاو

، علم، عدالت، ینداریه سخن گفته و به دیدر مدح معاو ش نیاز صحابه و تابع یبرخ
از سخنان  و اینک فرازی .١اند ه داد یگواھ شا دهیپسند ھای یویژگر یو سا یبردبار

 :س معاویهدر مورد  س نیاصحاب و تابع
ه یاز معاو«فرمود:  ،شامبه عنوان والی  س هیمعاو ھنگام انتصاب س خطاب بن  عمر
 .٢»دینکاد نی یکیجز به ن

 ؛دیرا ناپسند ندان س هیمعاوامارت «ن فرمود: یگشت از جنگ صفازھنگام ب س یعل
ده و یبر ٣،لنظچون ح ھم ،مردم یسرھا ،دیه اگر او را از دست بدھکسوگند به خدا 

 .٤نده خواھد شدکاف
، کسی را ندیدم که در سیادت و ص پس از رسول خدا«: فرمود س ابن عمرباری 

رحمت ه کپدرم «؟ پاسخ داد: پدرت یحت :. گفته شد»برسد س هیمعاوفرمانروایی به 
در  س هیاما معاو ،بود س از معاویهلحاظ مقام و منزلت بھتر و واالتر  از ،خدا بر او باد

 .٥»تر بود از او خبرهسیادت و رھبری، 
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) ی(پادشاھ یمرانکح یبرا س هیسزاوارتر از معاوکسی «د: یگو یم س ابن عباس
: فرمودد. گزار یعت وتر مکر یک فقط س هیگفتند: معاو س ابن عباسبه  .١»افتمین

 .٢»ه استیفق ،او«
، سی معاویه بسیاری از پژوھشگران تاریخ و سیرت، و نیز دانشمندان علم رجال، درباره

 اند؛ از جمله: سخن گفته
ن ین پادشاه ایبھتر ،س هیه معاوکنظر دارند  اتفاق ،علما«د: یگو یه میمیابن ت -۱

 به دست داشتندزمام امور را  ش راشدین یخلفا ؛ چراکه پیش از او،امت است
از نوع نظام  ش،ومتکح است که ص ن پادشاه پس از رسول خداینخست ،و او

کنده از   .٣»رحمت بودسلطنتی و آ
نیست و  س یک از پادشاھان مسلمان، به خوبی معاویه ھیچ «د: یگو یم چنینھم

 یبرتر س هیومعا دورانبر مردمان ھای پادشاھی،  یک از نظام ی ھیچ شھروندان و توده
 .٤»ندارند
از  وی، ؛ندردکعت یب س معاویهبا  یھجر ۴۱د: مردم در سال یگو یر میثکابن  -۲

برعھده به صورت رسمی مسلمانان را  ی امور آن پس تا پایان حیاتش، اداره
بود و  پابر ،رافک بر ضدجھاد  جنگ و ،س دوران حکومت معاویهدر  .داشت

 ،نافکاطراف و ا از ینام فراویغناو پرداختند.  یم اهللا كلمة یمسلمانان به اعال

با  ،س معاویه یتحت رھبر ،د و مسلمانانش یم ارسالحکومت اسالمی  مرکزبه 
 .٥دندکر یمو عدالت و گذشت، زندگی عدل  ی هیدر ساتمام آرامش 

ن پادشاھان آنان یه بھترکن پادشاه مسلمانان ید: اولیگو یم یالعز حنف یابن اب -۳
 .٦باشد یم س هید، معاورو یم شمار بهز ین

                                                           
 ).۸/۱۳۷( ةالنھایة والبدای -١
 ).۷/۱۳۰( یالبار فتحنگا:  -٢
 ).۴/۴۷۸( یالفتاو  مجموع -٣
 ).۶/۲۳۲( ةالسن  منھاج -٤
 ).۸/۱۲۲ة (یالنھاو ةیالبدا -٥
 .۷۲۲ة صیالطحاو  دةیالعق شرح -٦



 ٥٤٥ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

 فرموده س هیمعاو .١رمؤمنان و پادشاه اسالم بودیام ،س هید: معاویگو یم یذھب -۴
ن یدب .٢دآیه عدلش بر ظلمش فائق کاست  ، پادشاھین پادشاھانیاست: بھتر

ن یه چنکد است یبع س هیدر مورد معاو و منشی نشین بیچن با ثبوتب یترت
اگر  .رده باشدک یکتحربر روی منابر  س به لعن و نفرین علیمردم را  ،یتیشخص

ه سلف کبدان معناست  ،نیا نموده، ین اقدامیچن س هیه واقعًا معاوکم یریبپذ
اند، او را در  به مدح و بزرگداشت او پرداخته ،یه پس از وک یصالح و دانشمندان

 بھتان ،نیو ا .٣اند رفته یگمراھ ھمگی به انحراف ورسانده و  یاری یشکظلم و سر
 .دباش یروان آنان میو پ ش نیتابع ،به دانشمندان صحابهبزرگی 

به شھرت  آشنا باشد و اش یدر مدت پادشاھ س هیمعاومنش و ت ریبا س کسی که
ردستان یز نیز رفتار درستش بار و یحسن تدب، ، گذشتیبردباری  زمینهدر  آن بزرگوار

ه در کاست  ییھا ن دروغیتر بزرگ جزو ،مزبور یھا ه بھتانکببرد، متوجه خواھد شد  یپ
از و  بود زد ، زبانیلم و بردبارحدر  س هیمورد او ساخته و پرداخته شده است. معاو

. اینک به ذکر چند سخن یا نمونه ٤رود یمشمار  ھا به ی نسل رو الگویی برای ھمه این
 پردازیم: یم س ی حلم و بردباری معاویه درباره
گفت:  عبدالملک ؛ان آمدیم به س هیاز معاو ، یادیمروان بن کنزد عبدالمل یبار -۱

 .٥»سخاوتمند باشدبخشنده و  ،بردبار ،س هیمعاو ی اندازهه به کسراغ ندارم  یسک«
بردبار، ، س هیمعاو ی ه به اندازهککس را ندیدم  ھیچ«د: یگو یجابر م بن صهیقب -۲

خیر و  ی هدر زمین یا هبخشنده باشد و ھمچون او، دست گشادو  ، آقاباوقار
 .٦»نیکی داشته باشد

                                                           
 ).۳/۱۲۰النبالء (  اعالمأ ریس -١
 .۳۷۱ھمان ص -٢
 ).۸/۱۳۸ة (یالنھا و  ةیالبدا -٣
 .۳۷۱ھمان ص -٤
 .۸/۱۳۸ ھمان ص -٥
 ھمان. -٦



 سحسن مجتبی           ٥٤٦

 س هیمعاوبه ناسزا گفت.  س هیبه معاو شخصی، ید: باریگو یر میثکابن  -۳
خاطر  ه بهکنم ک یم شرماز خداوند «: فرمود؟ ینک یه نمیا او را تنبیآ :گفتند

 .١ »گذارم (و او را نبخشم)بپا   ریزرا ش یخو و بردباری حلم ،تمیلغزش رع یک
را  یسکتر از تو  تر و بزدل هیفروما !هیمعاو یا«گفت:  س به معاویه یشخص -۴

و ند (کبرخورد گونه  این ،ه با مردمک یسک، یآر«: فرمود س هی. معاو»ام دهیند
 .٢»آید)وجود به نسبت به او  ین تصوریچنھم د یباچنین گذشتی داشته باشد، 

ھم در نادان، آن  یا هدر برابر عد س داری معاویه ھمه صبر و خویشتن با اینا یآ
بر که  دستور دھد س زمانی که امیر مؤمنان بود، عاقالنه است که بپذیریم معاویه

 ،ص اراشد رسول خد ی فهین خلیبه لعن و نفر و مناطق مختلف، و در شھرھا ھامنبر
و  یابدان ادامه یدر زمان امو ناسزاگویین یا چنانکه ، آنبپردازند س طالب یاب بن یعل

خود  خردمندی؟! ھر انسان عاقل و نمایدآن را ممنوع ، زیزعبدالع  بن  سرانجام عمر
 .٣ندکنه قضاوت ین زمیتواند در ا یم

 روایتیبه ، س ناسزاگویی به علی ی در زمینه س هیبه معاو  افترابستن  یبرا روافض،
وجه  چیبه ھ، /که در صحیح مسلم آمده است؛ حال آنکه روایت مسلم اند  ردهکاستناد 

این قرار  روایت مذکور، ازرساند.  یبه اثبات نم را س هیدر مورد معاو شانادعا و بھتان
د: یپرسوی ه از یه معاوکند ک یت میاز پدرش روا س وقاص یاب  بن  سعد  بن  عامر است:

: دادپاسخ  س سعد؟ ی) را دشنام ندھس یه ابوتراب (علکباعث شد  یزیچه چ !سعد یا
اگر  بیان نمود و س یعل را برایت یو خصوص یژگیسه و ص ه رسول خداکاد دارم ی به«

امام  .٤»رنگ بھتر است م از شتران سرخیباشم، براداشته ھا را  یژگین ویاز ا یکیمن 
نشده که ه تکن نیھیچ تصریحی بد روایتن ید: در ایگو یم روایتن یدر شرح ا ینوو

متن روایت، ه کبل ؛دشنام دھد س یه به علکدستور داده باشد  س به سعد س هیمعاو
و را از دشنام ت چه چیزی،ه کپرسد  می س از سعد س هیه معاوکاز آن است  کیحا

به است که  یزگاریتقوا و پرھ یا از رویه است؟ آباز داشت س طالب یاب نب یعل دادن
                                                           

 ).۸/۱۳۸ھمان ( -١
 ھمان. -٢
 .۳۷۲اآلل ص و  للصحب  االنتصار -٣
 ).۴/۱۸۷۱مسلم ( -٤



 ٥٤٧ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

؟ یدار یگریل دیا دلیو  گردد ، مانع تو از این کار میترس ا ی یدھ یدشنام نم س یعل
اما  ،ینک یم یار درستکپس  ،یدھ ی، به او دشنام نمس یعلاحترام  تقوا و به یاگر از رو

 در س گر است. احتمال دارد سعدید یبحث این،پس  ،یار دارکن یا یبرا یگریل دیاگر دل
 یار خوددارکن یاز ا س اند و تنھا سعد  داده یدشنام م س یه ھمگان به علکبوده  یا فهیطا
را از  س سعدچه چیزی، ه کش آمد یپ س هیمعاو یال براؤن سیا لذارده است. ک یم

ه کاند  ردهکه یتوجچنین را  روایتن یا ،ی؟ برخباز داشته است س یبه علناسزاگویی 
 سطالب  یاب  بن  یعل یھا دگاهیسعد! چرا با اجتھادات و د یه اکاین بوده  س هیمعاو منظور

 .١؟یپرداز یمردم نم درمیانما  یھا دگاهیغ آرا و دیو به تبل یورز یمخالفت نم
 سخنانی بر زبان آورد؛ س طالب یاب بن یمدح عل در س هینزد معاو، یائدص ضرار

صاحب  یقرطب ابوالعباسضرار صدائی را تصدیق نمود و گریست. سخنان  س هیمعاو
ه کآن است   روایت، بیانگرن ید: ایگو یم ضرار، سخنان یادآوری ضمن ،تاب المفھمک

د یبعخیلی  رو از این ؛آشنا بود س یگاه و فضائل علیمنزلت، جا با یخوب به س هیمعاو
به  س هیمعاو ٢پرداخته باشد. س ین علیرالمؤمنیام نفرینا یدشنام ه به کاست 

در ه ک یاتیتمام روابنابراین  آراسته بود؛ارم اخالق کو م یبردبار انت وید خردمندی،
 یاتیروایا عوامل وی، نقل شده،  س معاویهاز سوی  س ی ناسزاگویی به علی زمینه
باشد،  یمروایتی صحیحی که در این زمینه در دست و تنھا و ساختگی است ن یدروغ

 .٣ھمان روایت مسلم است که پیشتر بیان شد

 افرتاءات من اآلل و للصحب االنتصار  « ارزشمندتاب ک ی سندهینو یلیالرح میتر ابراھکد

 ،رسد یم منظر به س خطاب به سعد س هیسخن معاو ازد: آنچه یگو یم» الضال الساموي 

له یوس ینداشته تا بد یقصد شوخ ،ن سخنیابر زبان آوردن از  س هیه معاوکن است یا
 یخیل ،س معاویهه کد و از آنجا نمایاظھار  شانیاطراف یرا برا س یل علیاز فضا یبرخ

 س یدر مورد عل س دگاه سعدیبه د خواست از طریق این پرسش، یم  و باھوش بود، کریز
ن یا تر،شیپ س معاویه. نمودرا مطرح  سؤالین یچننیز ن خاطر یھم ببرد و به یپ

                                                           
 ).۱۵/۱۷۵( یح مسلم، نوویشرح صح -١
 ).۶/۲۷۸( یالمفھم، قرطب -٢
 ).۶/۲۷۸( یالمفھم، قرطبر.ک:  -٣



 سحسن مجتبی           ٥٤٨

ا تو بر ملت یآ :ده بودیپرس یار برده و از وک ز بهین س است را در مورد ابن عباسیس
ھستم  س ینه بر ملت عل ،من«گفته بود:  شپاسخدر  س ابن عباس ؟یھست س یعل

نم و از ملت آن ک یم یرویپ ص ه از رسول خداکبل؛ س ملت عثمان و نه بر
؛ بود یشوخ یکتنھا  ،س به ابن عباس س هین سخن معاویاست ا یھیبد .١»مبزرگوار

که اند  شده یه روافض مدعکنی. انیز به ھمین شکل، شوخی کرد س سعد چنانچه با
ش یب ییبپردازند، افترا س ین علینفر دشنامبه  ھا،بر منبر ،دستور داده بود س هیمعاو

 :که چرا .٢صادر شده باشد س هیمعاو از سوی ین دستوریان ندارد چنکست و امین
که  دان ندارکام ور از این ؛داد یرا دشنام نم س  یعل ،شخصاً  س هیمعاوگاه  ھیچ -۱

ه ک ھمواره اذعان داشت س را دشنام دھند؛ معاویه س به دیگران دستور دھد تا علی
چنانچه سخنان زیادی از  .باشد یم پیشگامان مسلماناز او برتر است و از  ،س یعل

 نقل شده است: س در فضایل علی س معاویه
 یو جمع یابومسلم خوالن :آمده است یاریات بسید: در روایگو یم /ر یثکابن 

 یمقاماز ا ی یبھتر س یاز عل ،ا تویدند: آیو پرسااز و ه رفتند ینزد معاو ،گر از مردمید
از من بھتر  س یدانم عل یم ،ه خودکسوگند  اخدبه «: فرمود؟ یاو برخوردارمقام چون 

 .٣»باشد یامارت مبیش از من سزاوار و برتر است و 
 س نموده که وقتی خبر شھادت علیت یره رواید از مغیعبدالحم  بن  ریر از جریثکابن 
 یسککشته شدن خاطر  ا بهی. ھمسرش گفت: آگریست، س ، معاویهدیه رسیبه معاو

ه مردم چه ک یدان ینم ،تو !بر تو یوا«: داد؟ پاسخ یا دهیبا او جنگ ،ه خودکگریی  یم
 .٤!»اند را از دست داده یھیت عالم، فاضل و فقیشخص

دشنام  س یبه عل س هیه معاوک کند یباور م ،نداریانسان عاقل و دبنابراین کدامین 
 .؟!ده استکر یم یکتحرعوامل خویش را بدین کار ا یداده و  یم

                                                           
 ).۱/۹۴( یئاکالل  )، شرح اصول اعتقاد۱/۳۵۵ابن بطه (از ، ةاالبان -١
 .۳۷۴اآلل ص  للصحب و  االنتصار -٢
 ).۸/۱۳۳ة (یالنھا و  ةیالبدا -٣
 ھمان. -٤



 ٥٤٩ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

در  س به علی هیمعاووجود ندارد که بیانگر دشنام دادن  یحیت صحیچ روایھ -۲
از  بعد س که معاویه پذیرد یمعقل سلیم، این را ا یآو ر از اینباشد.  ویجنگ با  یاثنا

چ انسان عاقل و ی؟! ھخته باشدن او پردایبه دشنام و نفر س علیا پس از وفات یجنگ 
گران را یا دیو پرداخته  س ین علیه به دشنام و نفریه معاوککند  یباور نم خردمندی،

 دستور داده باشد. یکارن یبه چن
ھمه فراست و  که با آنان ندارد کامو اصًال  باھوش بود و کریز خیلی س هیمعاو -۳

 س هیان دارد معاوکام چگونهرده باشد. کوادار  س یعل دشنام دادنمردم را به  زیرکی،
و از فتنه  ،یزگارین شجاعت و پرھیه در عک س وقاص یاب  بن  چون سعدھم یسکاز 

انسان، ھرچقدر  را دشنام دھد. س یه علکرد، بخواھد ک یریگ نارهکھای داخلی  جنگ
تا چه رسد به د گیر یمای را در پیش ن یهوباشد، چنین ر سر سبکو   عقل مکھم که 

 .که بیش از تصور ما، عاقل و خردمند بود س شخصی چون معاویه
زمام امور  س انیسف یاب  ه بنیمعاواز خالفت،  یحسن بن عل یریگ نارهکپس از  -۴

متھم  ،س یعل را به سب و لعن س را به دست گرفت؛ اینک از کسانی که معاویه
از این  آیا غیرداشت؟!  س هیمعاو یبرا یا دهیچه فاکنند، باید پرسید که این کار،  یم

به  ،تیموقع آنه در کرد ک یاقتضا مچنین  ،ریمت و حسن تدبکح است که
 .گردد؟!آرام  ،دشنام داده نشود تا اوضاع س ین علیرالمؤمنیام

ھمه فراست و حسن  با آن س که معاویهرفت  یانتظار م ،تیموقع آندر  !یآر
ن یت ایاھم یخوب بهز ین س هیمعاو . شخصزدیبپرھ س  یعل دادناز دشنام تدبیرش، 

 پنھان بماند. س ی مھمی، از دیِد معاویه دانست و محال بود که چنین مسأله یمرا ته کن
 س یان او و فرزندان علیم ،دست گرفت زمام امور را به س هیه معاوکنیپس از ا -۵

زیادی  یھا هنمون ١،خیو تار تریس ھای باتکه در کچنان ؛برقرار بود ییکنزد ی الفت و رابطه
به  ب نیحسن و حس آنان آمده است؛ از جمله اینکه باری یکنزداز روابط عمیق و 

گفت: شان نمود و میدوھزار درھم تقد س معاویه ؛رفتند س هینزد معاو ای اه عدهھمر
و تو «فرمود:  س نی. حس»ده استکرن یمال کمکن دو یا من به ی س به اندازهک چیھ«

                                                           
 .۳۷۲ھمان ص -١
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؛ رفت س هینزد معاو س یحسن بن عل یبار .١»یا نداده یزیچ ،ز به بھتر از ماین
پسر دختر  خوش آمدی ای«: استقبال کرد و گفت س گرمی از حسن هب س معاویه

 .٢دنمو شمیھزار درھم تقد صدیو سپس س !»رسول خدا
و عواملش به امیر  س بیانگر آنست که ناسزاگویی معاویه ،یخیات تارین روایا

ند؛ اصًال ا ه، آن را ساخته و پرداختش که دشمنان صحابه، دروغی است س مؤمنان علی
ه و یان معاویم یمیو صم یکن نزدیچن نیا یا رابطهکه با وجود ان دارد کام چگونه

بدین نموده باشد.  یکتحر س یعلدادن مردم را به دشنام  ،هیمعاو ،س یفرزندان عل
 تعیام شرکبه اح س هیمعاو ان دورانمردم ٣.برد یقت مطلب پیتوان به حق یم سان

از . کردند را اجرا می یاسالمبا شوق و اشتیاق وافر دستورات و احکام بودند و پایبند 
ند و یگفتن بگشا زبان به طعن و لعن و ناسزا مردمانی،ن یه چنکد است یبع رو خیلی این

 را دشنام دھند. س علی مرتضی کسی چون

ال مؤمن بالطعان وـال  ليس«: ه استفرمود ص رسول خدا گوید: یم س ابن مسعود
دھنده  دشنام ،نندهک تلعن ،زننده طعنه ،مؤمن« یعنی: ٤»ال بالفاحش و ال بابلذيو باللعان

 ».ی نیستگو ھودهیبو 
است؛ از  مودهن، منع دادن مردگان مشرکاز دشنام  ، مسلمانان راص اکرمرسول 

 ی شهیعا حکمی دارد؟، چه خداوند دشنام دھدو بندگان نیک  ایبه اول رو کسی که این

فضوا أنهم قد إموات فال �سبوا األ«: ه استفرمود ص رسول خدا گوید: یم ل قهیصد
 .»اند دهرسیش ی اعمال خوی نتیجهرا آنھا به یز ؛دیمردگان را دشنام ندھ« ٥»ما قدموا اىل

رد و کش کفرو ،ھا از خالفت، اختالفات و تنش س یحسن بن عل یریگ نارهکپس از 
در سال  س هیرفتند. گفته شده معاویپذ زمامدارشانعنوان  را به س هیمعاو مسلمانان،

                                                           
 ای. که تو، بدانھا بذل و بخشش نموده یعنی: ما، بھترین کسانی ھستیم ).۸/۱۳۹ة (یالنھاو  ةیالبدا -١
 ).۸/۱۴۰ھمان ( -٢
 .۳۷۷صل، اآل  و  للصحب  االنتصار -٣
) ۳۲۰( ی ل شمارهیث را ذین حدیش ایح خویدر صح ی). آلبان۴۷ ی (شمارهح ابن حبان یصح -٤

 ح دانسته است.یآورده و صح
 .)۱۳۹۳بخاری: ( -٥
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 ٤اطیفه بن خیخلو  ٣یواقد ٢،اسحاق اما ابن ١،دست گرفت زمام امور را به یچھل ھجر
دست گرفته است. در  خالفت را به یھجر یکدر سال چھل و  س هیوکه معامعتقدند 
 :اند گفته یبرخ نظر وجود دارد؛ز اختالف ین منعقد گردیدصلح پیمان ه ک یمورد ماھ

االول  یا جمادی ،اآلخر عیماه رببعضی ھم  .وستیوقوع په االول ب بعیدر ماه ر ،ن صلحیا
 .٥اند هدانست ب ماه برقراری صلح، میان معاویه و حسناآلخر را  یا جمادیو 

بود و مسلمانان به  پابر ،رافک بر ضدجھاد  جنگ و ،س دوران حکومت معاویهدر 

و عدل  ی هیدر ساتمام با آرامش  ،س معاویه یتحت رھبر و پرداختند یم اهللا كلمة یاعال
 .٦دندکر یمعدالت و گذشت، زندگی 

  س عثمان نتالاق مورددر  س هیمعاو موضع
پس از به دست گرفتن زمام  س هیه معاوکدمطرح شون سؤال یا یبرخ ید برایشا
تاب کبه در یقت انجام داد؟ ابن س عثمان نتالاق برابر چه اقداماتی در امور،

، ةالجماع  عامپس از «د: یگو یم پرسش پاسخ داده است؛ وی،ن یبه ا االخبار  ونیع
 ب عثمان شه دختر یرفت. عا س عفان  بن  عثمان ی به خانه س انیسف یاب  بن  هیمعاو
 س هیمعاو بزرگوارش، یاد کرد.از پدر نمود و  گریستنشروع به  س هیدن معاویبا د

به ز یو ما ن اند هبست پیمان اطاعترده و کعت یدختر برادرم! مردم با ما ب ی: افرمود
به ما   ظاھراً   نه داشتند،کیه نسبت به ما ک یآنھا در حال ؛میا دادهامنیت آنان قول 

م. یردکارا مد ن،با آنا ،میبود ایشان خشمگینه به شدت از ک یز در حالیوستند و ما نیپ
ش یان خویاران و اطرافیاست و با آن از  یریس را شمشک نون ھرکدختر برادرم! اای 
 .ردکخواھند  ینکش مانیز پیم، آنھا نینک ینکش مانیاگر ما پ ؛ندک یت میحما

                                                           
 .۶۹ن صییاالمو الخلفاء  خیتارفي   ) و دراسة۳/۲۶( یر، طبرانیبکال المعجم -١
 ).۲/۲۹۹ب (یالتھذ  بیتھذ -٢
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 یعمو دختر ،ن اگر تویا به ضرر ما. بنابرایبه نفع ما تمام خواھد شد  ،ارکن یم ایدان ینم
 .١»یمردم باش ی هعامه از کبھتر از آن است  ،یباش(و از خواصش) ن یرالمؤمنیام

ھا و  مانیپ انعقاده پس از کشود  یبرداشت م ، چنینبهیقت از سخن ابن
 و دیبرقرار گرد ،ن دو جبھه صلحیان ایم ،ب ه و حسنیان معاویم ییھا عھدنامه

پنج  دوران در بعالوهشدند.  ینم یکگر تحریدیکه یعل ،مردمدیگر، افت و ی پایانجنگ 
آبستن حوادثی چون جیگ جمل، صفین، نھروان و رخدادھای مصر و ه ک ای ساله

ھنوز  ؛ البتهان رفتندیاز م ،بودندمتھم  س ه به قتل عثمانک یسانکامثال آن گردید، 
ی  ه، فاجعیامو یخلفا بیشتره نرفته بود و یام ین بناذھااز  س ت قتل عثمانیجنا

، ھمچنان هیام یبنرو  این از ردند.ک یر مکف آن،به و  به یاد داشتندرا  س شھادت عثمان
به ھیچ  .٢ار استکقابل ان ریغ یقتیحق و این، بودند س عثمان خواھی خون در صدد

بیعت کردند، شاھد  س که با معاویه ش عنوان امکان ندارد که آن دسته از صحابه
ی خویش در  هو به وظیفنند کن یاعتراض ھیچو باشند  س یعلبه ه یام یبنناسزاگفتن 

خالفت  ش تعدادی از صحابهند. عمل ننمایر کاز من یمعروف و نھ  به  امری  هزمین
ثابت،  بن دیعمر، ز سعد، اسامه، جابر، ابن ؛ از جمله:رفتند،یرا پذ س هیمعاو

گر ید ای هعدو  کمال بن امامه، انس ج، ابویبن خد ، رافعیخدر دیسع مخلد، ابو بن مسلمه
بودند و ھنگام  علم و دانشاز  ییاھایت و دریھدافروزان  یھا مشعل ،آنھا ی ه ھمهک

م یمستقطور  هبرا  یقرآن فاھیمحضور داشته و م ص در محضر رسول خدا  ،نزول قرآن
و  را پذیرفتند س تابعین نیز خالفت معاویهآموخته بودند.  ص اکرمامبر یاز شخص پ

 ص دست از ھمراھی با امت محمد مصطفیبودند و  ، ھمگامھمواره با جماعت مسلمانان
ر یزب  بن  ب و عروهیمس  بن  دیسع ،غوثیعبد بن  اسود  بن  عبدالرحمن؛ از جمله: ندنکشید

 .٣..ز و یریبن مح  و عبدالله
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 ج صلحینتا

 نفر یک یتحت رھبر یامت اسالمو انسجام وحدت  -۱
ی صلح حسن و  همسلمانان در نتیجیادگار ماندگاری از آشتی عمومی  ،ۀالجماع عام
و بالندگی افتخار ی  هاسالمی مانده و مایامت ی  هست که ھمواره در خاطر بمعاویه 

ش یعنوان رھبر خو را به س هیمعاو ،یامت اسالم ،ن سالی. در امسلمانان بوده است.
ت و ن وحدیآمدند. ا گرد ،واحد یرھبر پیرامون ،ھا تفرقه و تنش ند و پس از سالبرگزید

ی تاریخ، نصیب  هکه نشان افتخارش، برای ھمیش بودالھی  یتیانسجام، فضل و عنا
گردید که نقش اساسی را در ایجاد این  س یعل  بن  حسن ، یعنییگر اصالحمرد  بزرگ

 یلتیو فض ص رمکرسول او صداقت ت یحقان ی نشانه ،ۀالجماع عام صلح داشت؛
 .درو یمشمار  هب س یعل  بن  حسن یبراماندگار 

اند،  دهینام ۀالجماع عامن سال را یه اک ینامورخشدت بر  هب ،عقاد یمصطف یآقا
عقاد، در این ھجوم ادبی و البته  است؛ مورد اعتراض قرار دادهتاخته و آنان را 

د: یگو یم وی .خطا رفته استی خویش، راھی غیرعلمی را پیموده و به  هگستاخان
اند، وجود  دهینام ۀالجماع عامرا  یھجر ۴۱ه سال ک یناتر از مورخ تر و گمراه جاھل«

انحصار خویش  هبخالفت را  ،هیه معاوکاست  یھمان سالھجری،  ۴۱را سال یز ؛ندارد
حال آنکه امت اسالمی تا آن زمان، چنان تفرقه و دست گرفت.  بهامور را و زمام  درآورد

ن یدر ھم انان گردید.ھجری، دامنگیر مسلم ۴۱تنشی را به خود ندیده بود که در سال 
ناگفته  .١»وجود آمد هبآشوب و اختالف  ،یمختلف اسالم یھا ان گروهیه مکسال بود 

 ی عدهاو نیز ش از یه پکبل ؛ستیعقاد ن یا نوآوری فکریار کابت تفکر، ن طرزینماند ا
 س هیمعاوبرای  ھمین یک افتخار .اند ردهکن شبھه را مطرح یا ،عهین شااز مورخ زیادی
تعداد  سان نیدردند و بکعت یب یبا و ،ات بودندید حیه در قک یاصحاب ی هھمه کبس 
 .٢دندیت بخشیمشروع س یهاومعبه خالفت  ص از اصحاب رسول خدا یفراوان

از خالفت  آن بزرگوارردند، کعت یب س ه مردم با حسنکنید: پس از ایگو یحزم م ابن
در آن زمان، برخی از پیشگامان  ؛سپرد س هیرد و زمام امور را به معاوک یریگ نارهک

                                                           
 .۱۲۵ان، عقاد صیسف یاب  بن  ةیمعاو -١
 .۱۶۷ص یخ الطبریتارفي  ۀیات خالفة معاویمرو -٢
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که بر آن دو، فضیلت داشتند، با اصحاب ، ھنوز زنده بودند؛ این دسته از ش صحابه
 .١د نمودندییرا تأ شومتکو حبیعت کردند  س معاویه

عت با یبقبال در  س اصحاب موضعو  س یعل  بن  حسن یشیت و ژرف اندیاز درا
برده بودند. خداوند  یپ ینه قرآنکژرفا و به  ،ه آنھاکرسیم  یجه مینت نیبد س هیمعاو

 د:یفرما یمتعال م

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمسۡ ﴿
َ
ۖ فَٱ اتَقِيمٗ َوأ ْ  تَّبُِعوهُ بَُل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�مۡ  لسُّ  َعن َ�تََفرَّ

ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  َسبِيلِهۦِۚ   .]۱۵۳[األنعام:  ﴾١٥٣َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ
به ( وم من است ی) راه مستق،ردمکان یم و بیتان ترسیه من آن را براک(ن راه یا«

 ی(باطل یھا و از راه نمایید یرویگردد. پس) از آن پ یممنتھی سعادت ھر دو جھان 
نده که شما را از راه خدا (منحرف و) پراک نکنید یرویام) پ ردهک یه شما را از آن نھک
زگار یند تا پرھک یه میشما را بدان توص ،خداونده کاست  ییزھایچ ،نھاید. انمای یم

 .»د)یزید (و از مخالفت با آنھا بپرھیشو
 یعبارتست از قرآن، اسالم و فطرتیا راه راست، م یصراط مستقبا توجه به این آیه، 

ُبَل ٱ+از  را با آن سرشته است؛ منظورتمام انسانھا  ،أل ه خداوندک  ،هین آیدر ا _لسُّ

َوَ� +د: یگو یم /باشد. مجاھد  ین میدر د یتفرقه، بدعت و نوآور، ینفسان یھواھا
ُبَل ٱتَتَّبُِعواْ   .٢دینکن یرویھا پ ی، شبھات و گمراھھا ه از بدعتک، بدین معناست _لسُّ

ارزشمندی، به امت  یھارھنمودارھا و کراھ ی ارائهبا  در قرآن کریم، ،خداوند متعال
نشوند؛  دچار اختالف و تفرقه ،نیشیپ ھای چون امتھمه کاسالمی ھشدار داده 

 فرماید: یمچنانچه 

ْ كَ ﴿ ِينَ ٱَوَ� تَُ�ونُوا ْ وَ  �َّ قُوا ْ خۡ ٱَ�َفرَّ ْوَ�ٰٓ  ّيَِ�ُٰتۚ ۡ�َ ٱ َجآَءُهمُ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َتلَُفوا
ُ
 �َِك َوأ

  .]۱۰۵[آل عمران:  ﴾١٠٥َعِظيمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ 
نده شدند و کر) پراکاز من یامر به معروف و نھ که (با ترک دینشو یسانکو مانند «

د یروشن (پروردگارشان) به آنان رس یھا ه نشانهکھم) پس از آن  (آن ؛دندیاختالف ورز

 .»است یشان را عذاب بزرگیو ا
 

                                                           
 ).۵/۶الفصل ( -١
 .۲۲۷ر مجاھد صیتفس -٢
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 :فرماید ین میھمچن

قِمۡ ﴿  
َ
ۚ َحنِيفٗ  لِّ�ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ ِ ٱ فِۡطَرَت  ا ۚ َعلَيۡ  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ  ِ�َلۡقِ  َ�ۡبِديَل  َ�  َها

ِۚ ٱ �ۡ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك  �َّ
َ
 �َُّقوهُ ٱ۞ُمنِيبَِ� إَِ�ۡهِ وَ  ٣٠لَُمونَ َ� َ�عۡ  �َّاِس ٱ َ�َ َوَ�ِٰ�نَّ أ

�ِيُمواْ 
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ِينَ ٱِمَن  ٣١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� تَُ�ونُواْ ِمَن  لصَّ فَرَّقُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعاۖ  �َّ

يۡهِۡم فَرُِحونَ   .]۳۲-۳۰[الروم:  ﴾٣٢ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ
ه کاست  یسرشت ،نین. اکخدا، اسالم)  یقین (حقییخود را خالصانه متوجه آ یرو«

ر داد (و آن را از یید سرشت خدا را تغیمردمان را بر آن سرشته است. نبا ،خداوند
م کن محیین و آین است دیشاند). اک ینید یبه ب ینداریو از د ییفرگراکبه  ییخداگرا

د و ینکمردم! رو به خدا  یدانند. (ا یرا) نم یزین چیثر مردم (چنکن ایکو ل ،و استوار
د و یزیخدا برگشته و از (خشم و عذاب) او بپرھ یبا توبه و اخالص در عمل) به سو

ن خود را ییه آک یسانکاز  ؛دیان نگردکمشر ی و از زمره برپا دارید ،دیه باکنماز را چنان
اند. ھر  م شدهیتقس یگوناگون یھا ھا و گروه رده و به دستهکنده و بخش بخش کپرا

تب و مذھب کخرسند و خوشحال است (و م ،ه داردک ینییاز روش و آ ،یگروھ

 .»پندارد) یرا حق م اش ساختهخود
از دھد که مبادا  یمھشدار  ص به پیامبرش محمد مصطفی ،خداوند متعال

ھا و  دچار اختالف و تفرقه شده و به گروه ،شین خویه در دکباشد  یسانک ی  جمله
 :دیفرما یم چنانچه .١اند گشتهل یمختلف تبد ھای دسته

ِينَ ٱإِنَّ ﴿   ْ  فَرَّقُواْ دِيَنُهمۡ  �َّ �  ِ�  ِمۡنُهمۡ  لَّۡسَت  اِشَيعٗ  َوَ�نُوا ٍء ۡ�َ  ٓ ۡمُرُهمۡ  إِ�ََّما
َ
ِ ٱ إَِ�  أ ُ�مَّ  �َّ

  .]۱۵۹[األنعام:  ﴾١٥٩َعلُونَ يُنَّبُِئُهم بَِما َ�نُواْ َ�فۡ 
ن) خود را یراست یپرست تایکن (ییه آک(چون یھود و نصاری)  یسانکگمان  یب«

) و آمیختندھم ه دات باطل باعتقا(و آن را با عقائد منحرف و  نمودندنده کپرا
و (حساب تو از آنان  یستیوجه از آنان ن چیتو به ھ شدند،گروه  دسته و گروه دسته

باخبر  ،نندک یم  شان را از آنچهیا وند،باشد و خدا یم خدا  با ،ارشانکو   و) سر ستجدا

 .»آنان را خواھد داد) یسازد (و سزا یم
؛ زنندبچنگ  یالھمحکم سمان یه به رکده دامسلمانان دستور  به أل خداوند

 د:یفرما یم چنانچه
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ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َّ�  ْ  ﴾ۚ�َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّقُوا
 .»و ھمگی به ریسمان (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید«

 یبرقرار یبرا س یعل  بن  ت حسنیموفق پس از متعال، ت خداوندیبا فضل و عنا
اتحاد و  ، یعنییعت اسالمین اھداف شریتر از مھم یکی ،س هیصلح با معاو

گر امت ید یموجب شد تا بار ،ن امریو ھم یافتحقق مسلمانان، تانسجام 
 .دست آورد هش را بیخو ی اقتدار از دست رفته ،یاسالم
 جز یا چاره در این راستا،م و ینکسفارش  یطلب گران را به صبر و حقیم دیما موظف

ن دانشمندان یو ھمچن یاسالم یھا و رھبران احزاب و جنبش دعوتگران این نیست که
، با ھم متحد و ھماھنگ باشند؛ البته این ھمبستگی و ھماھنگی، باید پژوھان و دانش
نمایشی؛ زیرا ھمبستگی و  آالیش و مبتنی بر حقیقت باشد و نه تلفیقی یواقعی، ب

ظاھری و تلفیقی، بیش از آنکه با پیامدھای مثبتی ھمراه باشد، فرآیندی منفی به 
 انجامد. یمبه فساد و تباھی و ھمچنین تفرقه و چنددستگی دنبال دارد و 

ی وجوب  ، پس از ذکر تعدادی آیه و حدیث درباره/ یعبدالرحمن سعد استاد
به میان آورده که به پیدایش سخن  یاز جھاد تعاون و ھمبستگی مسلمانان با یکدیگر،

د: یگو یموی،  ؛دوش یممنتھی  یامت اسالم درمیانو وحدت کلمه الفت و گسترش 
 درمیانو کوشش برای ایجاد الفت و ھمبستگی تالش  ،ن جھادھایتر از بزرگیکی 

ی امت اسالمی، به صورت یکپارچه، به دین خداوند  مسلمانان است تا بدین سان، ھمه
ه ھر کاز آنجا  .١نددست یابش یخو یویو دن ینیبه مصالح دمتعال چنگ بزنند و 

، گردد یعزت و اقتدار آنان م ، سببمسلمانان یدر جھت وحدت و ھمدل یاقدام
ن یتر بزرگ جزو ،ن ھدفیتحقق ا راستایدر  ای لهیا وسیاستفاده از ھر طرح بنابراین 

ومت کدولت و حایجاد و  شود یممنتھی عت مقدس یشربه حاکمیت جھادھاست و 
 ش نیراشد یخلفا را به دنبال دارد؛ چنانچه این نمایه، در رویکرد و فقه سیاسی یاسالم

، س از خالفت، و واگذاری آن به معاویه س یعل  بن  حسنگیری  نمایان است و کناره
دستیابی به مسلمانان و  ریختن خوناز  یریو جلوگ یتحقق وحدت اسالم منظور به

 رود. یمشمار  ای از این طرح باشکوه و جھاد بزرگ، به اجر و پاداش الھی، خود، جلوه
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 فتوحات مسلمانان تداوم -۲
ن ین دیبه ا جھان،مردم  ی ھمه گرایش ،ن اھداف اسالمیتر ن و بزرگیتر از مھمیکی 

 ش نیراشد یخلفادوران ه در ک یاسباب بخش است؛ چنانچه یکی از راستین و نجات
اعزام سپاھیان و رزمندگان  ،مورد استفاده قرار گرفت ،ن ھدف مھمیجھت تحقق ا

ھا و گستراندن عدل و عدالت  اکناف گیتی بود تا با گشودن سرزمیندالور، به اطراف و 
بخش اسالم را فراھم سازند.  گسترش آیین نجات ی ھا را فتح کنند و زمینه اسالم، دل
جھان اسالم را فراگرفت و  بزرگ، یا فتنه ،س عثمان بن عفانی  مظلومانهبا شھادت 

چالش و مانعی  ،وستیوقوع پ هب س قیر صدکه در زمان ابوبک ارتداد ی  ھمچون واقعه
به شھادت  س ه عثمان بن عفانک ید. ھنگاموجودآم به یفتوحات اسالمجدی در برابر 

 ،مسلمانان یداخل یھا و جنگ و فتوحات اسالمی، دچار توقف شدجھاد  ،دیرس
شد و  یمتوجه مسلمانان نم ،یت الھیه اگر رحمت و عناکچنان شدت گرفت  آن

سراسر  ،ن بود موج فتنهکلحظه مم  ھر ،ردک یه صلح نمیمعاو با س یعل  بن  حسن
 .ی کیان اسالمی، بینجامدنابودبه ھم نوردد و   جھان اسالم را در

کنده از متونی است  ،یخیتار ھای باتکمنابع و  مزبور ی  بیانگر تأثیر منفی فتنهه کآ
اقوال و از نمونه  ر چندکبه ذ کینا ١باشد؛ روند جھاد اسالمی در آن دوران میبر 
 :میپرداز یم ، در این زمینهاتیروا

گرفتار فتنه و آشوب  ،ه مردمکاست  دیرزمانی«فرمود:  س یعل  بن  حسنباری  -۱
ھا  خته و راهین ریبر زم یاریه، خون بسسستگ از ھمآنھا  پیوند خویشاوندیاند و  دهش

لذا است. و مرزھا بدون نگھبان و مرزبان، رھا گشته افته ی، رونق یراھزن ،دهیناامن گرد
 .٢»منمای ه واگذارینه شوم و امور را به معاویمد رھسپاره کام  ردهکقصد آن 

د و مردم یبه شھادت رس س ه عثمانک یزمان« :دگوی یم یدمشق ی زرعه ابو -۲
ع مردم را ا اوضایه به جھاد بپردازد کنبود  یسکگر ید ،دندیدچار اختالف و تفرقه گرد

 .٣»ه اجماع نمودندیمعاوفرمانروایی بر  ،ه سرانجام امتکنیسامان بخشد تا ا
به شھادت  س و عثمان بن عفانو آشوب، رخ داد   فتنه«د: یگو یم کیر مالکـ ابوب۳
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ھمچنان  ، اما آفریقادست گرفت زمام امور را به س یعل ،س عثماند. پس از یرس
 .١»به حکومت رسید س نابسامان بود تا آنکه معاویه

 یو گسترش فتوحات اسالم ، از سرگیریس هیبا معاو س حسن حج صلیاز نتا یکی
 :ه عبارتند ازکد یل گردکیتش یاصل ی سه جبھه ،س هیمعاو دورانه در ک یطور به بود؛

 روم: ی جبھه
جواری جغرافیایی آنان با بالد اسالمی، باعث شده بود  رومیان و ھم ینظام  ییتوانا

، انیرومفراروی مسلمانان باشد؛  ی جبھهو دشوارترین  ترین ، مھمروم ی جبھهکه 
 یھا یکنکھا و ت مھارت دارای ،کیا و خشیدر در ینظام یروھاین ضمن برخورداری از

برای رویارویی با رومیان، دو  ،مسلمانانباعث شد تا  امر،ن یبودند و ھم ییواال ینظام
 زمان تجربه کنند. ھمصورت  هخشکی و دریایی را ب ی جبھه

 مغرب: ی جبھه
ھای  مستعمره ،انیروم زیرا ؛روم داشت ی با جبھه یتنگاتنگ ی رابطه ،ن جبھهیا

شمار  هب یفتوحات اسالم ، مانعی جدی در برابرن امریھم داشتند ودر مغرب  یادیز
 نمود. رفت و روند فتوحات را با مشکل، مواجه می می

 :٢النھر سجستان، خراسان و ماوراء ی جبھه
پس از  ان آن دیار،ه مردمکبودند  ییھا نیسرزم نخستین ،سجستان و خراسان

 .٣دندیمسلمانان شور بر ضد س عثمان بن عفان شھادت
در استراتژی جھادی خویش، خیلی توانمند و ماھر، نمایان شد؛ چنانچه  س هیمعاو

ش یتاب خوکرا در  س هیومعا یجھاد یھا تاسیس تریناز بارز یکی ،اطیخ بن   فهیخل
ن یا فرماندھان لشکر اسالم، به س هین سفارش معاوید: آخریگو یم ،یآورده است. و

دشمنان، ر یاز گزند ساسان  نیتحت فشار قرار دھند تا بد ت،شد بهه سپاه روم را کبود 
در دوران اقدامات ذیل را  استراتژی،ن یتحقق ا برای س هیمعاو .٤ندنمابدر امان 

 حکومتش، انجام داد:
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در تابستان و زمستان جھت تحقق نظامی مستمر منظم و ات یعمل دھی سامان -۱
 ل:یاھداف ذ

 در ھم شکستن توان نظامی رومیان.
دستی کردن بر رومیان در حمالت نظامی و در دست گرفتن ابتکار عمل،  پیش

 وضعیت دفاعی قرار گرفت.ای که سپاه روم، از حالت تھاجمی درآمد و در  ونهگ به
 سان از طریق گشودن چندین جبھه تا بدینروھا یم نیسپاه روم به تقس ناگزیر کردن

 باز بمانند. یومت اسالمکح بر ضد مسلمانان ون یحمالت سھمگ دھی رومیان، از سامان
 ی محاصرهه رومیان و لشکرکشی به مناطق مرکزی روم و بجانبه  ھمه ی حملهـ ۲

ی جنگی ایشان و ایجاد رعب و وحشت  ه منظور در ھم شکستن روحیهبتخت آنھا یپا
 ھایشان. در دل
(مدیترانه) به منظور جلوگیری از نفوذ رومیان به شام  یایدرفتح جزایر  -۳

خود را از  ھای لنگرگاه ،انیروم یھا یشتکسرزمین اسالمی از طریق دریا؛ بدین ترتیب 
 .دست دادند

 :مغرب ی مورد جبھهدر  س هیاقدامات معاوو اما 
ھجری،  ۴۷ه تا سال ک یطور به ،ن جبھه داشتیبه ا یا ژهیو توجه س هیمعاو -۱

داشت و بر عملکرد آنان، ن جبھه ارتباط یا فرماندھانم با یمستقو به صورت شخصًا 
 واگذار شد.مصر  یبه وال جریھ ۴۷مغرب در سال  ی جبھه کرد؛ نظارت می

بود تا بالد مغرب در صدد ایجاد پادگانی نظامی و جھادی در مرکز  س معاویه -۲
 .١عزت اسالم و مسلمانان باشد؛ وی، برای این منظور، شھر قیروان را بنا نھاد ی همای

و ماوراءالنھر  ، خراسانسجستان ی در قبال جبھه س هیھا و اقدامات معاو استیس
 :ل بودیبه شرح ذ

سجستان و  ،س عثمان بن عفان دورانه در کاز عبدالله بن عامر  کمک گرفتن -۱
ار ھجوم ین دیگر به اید یخواست تا بار یاز و س هیرا فتح نموده بود. معاو خراسان

 د.یبرد و آن را فتح نما
ت یمنظور تثب شان در خراسان بهیھا از عربھا با خانوادهتن ھزار  ان پنجاه کاس -۲

 .١ن منطقهیدر ا یو نشر دعوت اسالم یام اسالمکاح
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صلح  س هیبا معاو س یعل  بن  ت خداوند نبود و حسنیاگر فضل و عنا راستی هب
ا مسلمانان در یابد یگسترش  یگر فتوحات اسالمید یبارکه ان نداشت کام ،ردک ینم

ھدف شرعی،  نیاتحقق  !یگردند. آر یکپارچهمتحد و  ، با ھمچارچوب قرآن و سنت
؛ اتحاد و یکپارچگی مسلمانان با یکدیگر بود س با معاویه س صلح حسن یکی از نتایج

، نتایج نیکی در دنیای امت اسالم به ص بر اساس کتاب خدا و سنت رسول اکرم
 بزرگن ھدف یبه ا شان،رھبرانویژه  اگر عموم مسلمانان و به رو دنبال دارد. از این

آورند، اوضاعشان، رو به بھبود و دراجرا  بهآن را در زندگانی خویش، شند و یندیب
 نھاد. پیشرفت خواھد

 خوارج شدن ریگ نیزم -۳
خوارج بود. با  جانبه هرویارویی جوی و ھم س هیبا معاو س ج صلح حسنیاز نتا یکی

ھا و  آشوببا  ؛ چنانچهاھدکت خوارج بکو شوتوان از  یادیتوانست تا حد ز س هیمعاو
ان بن یو ح یمیت لفو مستورد بن عُ  یبن نوفل اشجع ۀفروه امثال ک ییھا جنبش

 .٢شد آنانار کبه مبارزه برخاست و مانع  ،ردندک یم یوفه رھبرکدر  یان سلمیظب
ب ی، قریمیج، سھم ھید باھلیزی به سرکردگیدر بصره  که ییھا ششورن با یھمچن

ل یتفص به اینک قصد آن ندارم که .٣نمودراه افتاد، مبارزه  به ...و یو زحاف طائ یازد
اما از ی حکومت اسالمی و خوارج را در آن دوران، مورد پردازش قرار دھم، ھا یریدرگ

ھیم، یادآوری این د یمرا مورد بررسی قرار  س هیبا معاو س ج صلح حسنیه نتاکآنجا 
ش را یخوت کو شو یسازماندھ ،پس از انعقاد صلح مزبور، خوارجنکته ضروری است که 

ات یشتر به عملیب شد، یه توسط خوارج انجام مک یاقدامات ؛ از آن پس،از دست دادند
از خوارج در برابر حکومت  ییھا کرا گاه گروھیز .ه بودیشبجمعی  دسته یانتحار

از ، ھا کن گروھیشدند. ا یمو نابود  یزود متالش یلیاما خ ،ردندک یم اسالمی، سر بلند
 توان جسمی و فکری ایشانند و از ک یل آنھا را رھبرکه تشک یفرماندھا یداشتن رھبر 

 ی خاطر از تجربه نیھم ند، محروم بودند و بهکدر جھت تحقق اھدافشان استفاده 
ه گذشتگان کردند ک یرار مکرا ت یبردند و ھمان اشتباھ یبھره نم ،نیشیپ یھا کگروھ

                                                                                                                                              
 .۳۶۵-۳۶۴ھمان ص -١
 .۱۹۶و  ۱۷۹ھمان ص -٢
 .۲۰۸-۱۹۷ھمان ص -٣
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 یرفع اختالفات، سعرای با مخالفان بو مذاکره گفتگو به جای  آنان .انجام داده بودند
 یتعصب جاھل ،نند. سرانجامکل یگران تحمیش را بر دیخوو پندارھای ار کردند افک یم

آنان را دست به دست ھم داد و  ،آنھا یافراط یھا زهیانگافکار و خوارج و  یھا جنبش
و قصاص کشتگان  یتالف به واداشت؛ ایشان یومت اسالمکح ضد به قیام و شورش بر

قدر دچار افراط شده بودند  آن ،ند. خوارجختاز مسلمانان پردا یا به قتل عده خویش،
 ؛نفرت داشتند ،مسلمانانسایر ردند و از ک  یاحساس غربت م یاسالم ی ه در جامعهک
 ، برترفارک بااز جھاد  رامسلمانان سایر جنگ با  ،ه خوارجکد یرس ییار به جاک
عراق  یاز شھرھا یبرخبه ش را یخو یغیو تبل یدعوت ی حوزه ندانستند. آنا یم

دعوتی خود  ی حوزهی گسترش  محدود کرده بودند و در اندیشهوفه و بصره کچون ھم
 .خوارج بود تنگنا قرار گرفتنبه ھر حال، یکی از نتایح صلح، در  .١نبودند

  هراشد تفخال دورانان یپا
، س و واگذاری زمام امور به معاویهاز خالفت  س یعل نب حسن یریگ نارهکبا 

ِة ثَالثُوَن َسنًَة «است: فرموده  ص نبی اکرمد. یان رسیخالفت راشده به پا ِخالفَُة انلُّبُوَّ
ْو ُملَْكُه َمْن �ََشاءُ 

َ
ُ الُْملَْك أ  ،سال است و پس از آن یخالفت نبوت، س«یعنی:  ٢»ُ�مَّ يُْؤِ� ا�َّ

 .»دھد یبخواھد، م هکس کرا به ھر  یخداوند، پادشاھ
: یعنی ٣»اخلالفة يف أميت ثالثون سنة ثم ملك بعد ذلك«: است فرموده ھمچنین

. »باشد یم یسال خواھد بود و پس از آن سلطنت و پادشاھ یخالفت در امت من س«
 ب یسال با خالفت حسن بن عل یس«د: یگو یث مین حدیر در شرح ایثک ابن

 س هیخالفت را به معاو یھجر ۴۱االول سال ع یدر رب س گردد. حسن یل میمکت
ه کاتفاق افتاد. چرا ص خدا سال پس از وفات رسول یقًا سین واقعه، دقیسپرد و ا

 یھا از نشانه یکین، یوفات نمود و ا یھجر ۱۱ع االول سال یدر رب ص خدا رسول
 .٤»باشد یم ص نبوت آن حضرت

                                                           
 .۲۱۰-۲۰۹ھمان ص -١
 ).۳/۸۷۹(  ح سننی) و صح۱۲/۲۵۹المعبود ( شرح عون ،داود یاب سنن -٢
 ث، حسن است.ی)؛ حد۳۹۷-۶/۳۹۵( یتحفة األحوذ -٣
 )۱۱/۱۳۴ة (یالنھایة والبدا -٤
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ل یمراحل ذ ،خود یخیر تاریدر س یه امت اسالمکاز آن است  کیحا ،یث نبویاحاد
 نھد: یمرا پشت سر 

 تنبو دوران
 خالفت راشده دوران
 است. بوده، توأم ه باخشونتکو سلطنتی  یپادشاھ دوران
 خودکامگی.توأم با استبداد و و سلطنِت  یپادشاھ دوران

 شود. یعمل م ص دوران پیامبربق منھج و روش اطم ،ه در آنک دورانی
رحمت یاد نموده و این نکته را  ی ه، به دورخالفت راشده از دوران ص نبی اکرم

دوران ه آن ک گردد میم کحا مسلمانان  بر یپادشاھ ینظامبیان فرموده که پس از آن، 
 .١رحمت استھم برای امت اسالم، 

ا خلفا یفه یز خلیرا ن ش نیراشد یپس از خلفا توان پادشاھاِن  یم ر استکان ذیشا
و مسلم به نقل از  یبخارروند.  یمشمار ن به ص امبریپ یخلفا ،چند آنان ھر ؛میمانب

اِ�يَل «فرموده است:  ص ه رسول خداکاند  ردهکت یدر روا س رهیابوھر اَكنَْت َ�نُو إرِْسَ
نِْبيَاُء لُكََّما َهلََك نيَِبٌّ َخلََفُه نيَِبٌّ َو�ِنَُّه ال نيَِبَّ َ�ْعِدي وََسيَُكوُن ُخلََفاءُ 

َ
 »َ�يَْكرُثُونَ  �َُسوُسُهْم األ

 یامبرینمود، پ یفوت م یامبریردند. ھرگاه، پک یم  یامبران، رھبریل را پیاسرائ یبن«یعنی: 
ه کآیند  یم ینانینخواھد آمد. البته جانش یامبریبعد از من، پ یشد. ول ین او میگر، جانشید

. صحابه گفتند: پس دستور شما به ما »دھند یست) انجام میه از اسالم نک( یادیز یارھاک

ا اْسرَتاَْعُهمْ « ست؟ فرمود:یچ َ َسائِلُُهْم َ�مَّ ُهْم فَإِنَّ ا�َّ ْ�ُطوُهْم َحقَّ
َ
ِل أ وَّ

َ
ِل فَاأل وَّ

َ
 ٢»فُوا بِبَيَْعِة األ

د و حقوق آنھا را ادا ینکد، به عھد خود، وفا یردکعت یه بکس کب، با ھریشما به ترت«یعنی: 

 .»ردکردستان، آنھا را بازخواست خواھد یخداوند در مورد حقوق ز راید. زیینما
، خلفای دیگری نیز بر ش این حدیث، بیانگر آن است که عالوه بر خلفای راشدین

لِ «این امت حکمرانی خواھند کرد. عبارت  وَّ
َ
ِل فَاأل وَّ

َ
 رساند یم، این نکته را »فُوا بِبَيَْعِة األ

با ھم اختالف آیند،  یم، روی کار ش که زمامداران و حکامی که پس از خلفای راشدین

مْ «ھیچ اختالفی با ھم نداشتند.  ش خواھند داشت، اما خلفای راشدین هُ قَّ مْ حَ طُوهُ أَعْ

                                                           
 ).۳۵/۱۴( ی) و الفتاو۲/۱۱۴( یسنن دارم -١
 ).۳۴۵۵بخاری، ( -٢
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مْ  اهُ عَ ْ رتَ امَّ اسْ مْ عَ ائِلُهُ إِنَّ اهللاََّ سَ اھل سنت است که باید حق  ی نیز تأییدی بر این عقیده »فَ
 .١حکام از غنایم و اموال پرداخت گردد

و کسانی که پیش از وی، زمام رود  یشمار م بھترین پادشاه این امت به س معاویه
. ھرچند شوند یممحسوب  ص امور را به دست گرفتند، خلفا و جانشینان رسول خدا

ر مسلمانان حکم راند، اما در چارچوب نظامی سلطنتی و به عنوان پادشاه، ب س معاویه
بود و منافع بسیاری برای  ی خیر و برکت برای مسلمانان، رحمت و مایه اش، پادشاھی

 .٢دانیم یرا بھترین پادشاه امت اسالمی م س رو معاویه مسلمانان، در پی داشت؛ از این
و عدالت، با تمام دانش، عدالت و تقوایی که داشت، اما از لحاظ علم، تقوا  س البته معاویه

بر  ص بنابراین جانشینان نبی اکرم رود. یشمار نم به ش خلفای راشدینی  پایه ھم
که میان اولیای الھی و ھمچنین میان فرشتگان و  برتری داشتند. ھمچنان س معاویه

حسن  گیری پس ازکناره س پیامبران نیز این تفاوت به لحاظ مقام وجود دارد. معاویه
حکومتش را اجماع،  ، بهش امور را به دست گرفت و صحابه از خالفت، زمام س بن علی

تأیید کردند، اما رویکرد آن بزرگوار در امور مباح، بر خالف خلفای پیش از وی بود؛ 
چنانچه در این زمینه، تساھل بیشتری به خرج داد. به ھر حال، شکی نیست که 

 .٣دبرتری داشتن س در عبادات و معامالت بر معاویه س خلفای اربعه
ابن خلدون، معتقد است ھرچند نظام خالفت به نظامی پادشاھی تغییر یافت، اما 

خالفت اسالمی ھمچنان در ھای این تحول، محدود بود و بسیاری از موازین و زیرساخت
گوید: مردم، مدتی در تعیین حاکم نقش داشتند و  یم. وی شد یمنظام پادشاھی اجرا 

گردید، اما پس از چندی، تعیین حاکم،  یمن خلیفه، توسط شورای مسلمانان تعیی
گرفت و در واقع،  یمدست  موروثی شد و ھرکس، قدرت بیشتری داشت، زمام امور را به

ھرچند نظام  دھد: یمنظام خالفت، به نظامی پادشاھی تبدیل شد. ابن خلدون ادامه 
خالفت، به نظامی پادشاھی تبدیل گردید، اما ھمچنان مفاھیم، اھداف و مقاصد نظام 

نظام پادشاھی بود و نظام سلطنتی، ھمان اصول را در  ھای خالفت، اصول و زیرساخت

                                                           
  )۱۵/۳۵الفتاوی ( -١
 )۴/۲۹۲ھمان ( -٢
 ۷۸ ص ،س عن طعن امیرالمؤمنین معاویۀ ةالناھی -٣
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نمود؛ به عبارت بھتر، در نظام پادشاھی نیز تمام اقدامات  می ھای خویش دنبال سیاست
 .١و احکام شریعت بود تا احکام اسالمی، اجرا گردد در جھت تحقق مقاصد

 ی گذشتهھای  ، خالفت و حکومتباشد یمابن خلدون که از مورخان مشھور 
گوید: امت اسالمی به  یمی مختلف تقسیم نموده است؛ وی،  اسالمی را به چند دوره

 ی متفاوت را پشت سر نھاده که از این قرار است: لحاظ نظام حکومتی، سه دوره
نظام پادشاھی، در آن  ھای یک از ویژگی خالفت ناب و خالصی که ھیچ ی دوره

 .ش دخیل نبود؛یعنی ھمان دوران خلفای راشدین
که طی آن، مفاھیم نظام خالفت و نظام پادشاھی در ھم آمیخت و در  ایدورھ

واقع، ھر چند ساختار حکومت، پادشاھی بود، اما در آن، مقاصد و اھداف دینی و 
توان به دوران خلفای اموی و عباسی و ـ  یمکه به عنوان نمونه  شد یماسالمی دنبال 

 حتی خالفت عثمانی ـ اشاره کرد.
گذشته،  یکه ساختار حکومتی، صرفًا پادشاھی بود و ھمچون دو دورھ ایدورھ

مقاصد و اھداف و احکام دینی، معیار حکومت نبود و تنھا در جھت منافع و اھداف 
. در این دوره، حقیقت نظام خالفت و مفاھیم دینی آن، به شددنیوی تالش می

 .٢ردفراموشی سپرده شد و تفاوتی بنیادین با نظام خالفت پیدا ک
شود، سی سال به طول  یمخالفت کامل و حقیقی که ھمان خالفت راشده نامیده 

کلی از بین نرفت  انجامید، اما سرانجام به نظامی پادشاھی تبدیل شد و در عین حال، به
، به نظام پادشاھی نیز منتقل شد یمو مفاھیم و مقاصدی که در خالفت راشده دنبال 

نمود.  یممقاصد و اھداف نظام خالفت را دنبال  گشت و بدین سان نظام پادشاھی،
بنابراین تغییری که در نظام خالفت، صورت گرفت، تغییری جزیی بود که ضمن باقی 

آمد و در  وجود ھای حکومتی به ماندن حقیقت نظام مزبور تغییراتی در ارکان و پایه
که به مرور  بودای  نتیجه، نظام خالفت که در ابتدا ساختار حکومتی کامل و نمونه

زمان تغییراتی در آن صورت گرفت و دچار نواقصی گردید که از بعضی جھات، کمال و 
نمونه بودن خود را از دست داد، اما با این حال، عناصر و مفاھیم اصلی خالفت، باقی 

 .٣وجود آمد ماند و نظامی پادشاھی به

                                                           
 از ابن خلدون. ةبه نقل از: المقدم ۱۹۴، اثر ریس، صةالسیاسی النظریات -١
 .۱۹۵ ص ،ةابن خلدون، النظریات السیاسی ةمقدم -٢
 .۱۹۵ ص ،ةابن خلدون، النظریات السیاسی ةمقدم -٣
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ذیرند و کسی را پ یماسالمی، عموم مردم، ساختار حکومتی خالفت را  ی در جامعه
نمایند. در  یمرھبری خویش بدانند، به عنوان خلیفه یا حاکم انتخاب  ی که شایسته

شود و امت اسالمی در انتخاب  یم ای نظام اسالمی به شورای مسلمانان، عنایت ویژه
چنانچه اسباب و عواملی، سبب ایجاد تغییری اساسی  رو رھبر، اختیار تام دارد. از این

ومت گردد، تحمل یا قبول نظام تغییریافته، موقتی خواھد بود و مردم، در ساختار حک
تنھا از روی ناچاری، آن را تحمل خواھند کرد. بنابراین عموم امت اسالمی، ھمواره 

 رو باید در صدد تحقق نظامی کامل و نمونه ھمچون نظام خالفت راشده باشند؛ از این
و ای ضروری یک رھبر اسالمی شده ھ به ویژگی ای در اصول اسالمی، عنایت ویژه

خالفت حقیقی و خالفت واقعی، از ھم تفکیک گشته است؛ منظور از خالفت حقیقی، 
و  شود یمخالفتی ھمچون خالفت راشده است که در آن، تمام اصول اسالمی رعایت 

تغییراتی اندک یا فراوان در خالفت   یخالفت واقعی، خالفتی است که در نتیجھ
گوید: دلیل اینکه نظام حکومتی در امت اسالمی،  یمابن تیمیه  گیرد. یمحقیقی، شکل 

از خالفت به پادشاھی تغییر کرد، تنھا در نقایصی که در حکام ایجاد شد، خالصه 
و معایبی ھا بلکه به مرور زمان، مردم و عموم امت اسالمی نیز دچار کاستی شود، ینم

 فرماید: یمدنبال داشت. خداوند متعال، ھایی را به  شدند که تسلط و چیرگی چنین نظام

ٰلِِم�َ ٱ َض َوَ�َ�ٰلَِك نَُوّ�ِ َ�عۡ ﴿  .١]۱۲۹[األنعام:  ﴾ل�َّ
 .»گردانیم یمستمگران را زمامدار و ولی برخی دیگر از ایشان چنین برخی از  و این«

در حکام و اھل  ھایی خالفت راشده، نقایص و کاستی ی پس از به پایان رسیدن دوره
ای  گونه از دنیا رحلت کرده بودند؛ به ش آمد؛ در آن زمان بیشتر صحابهوجود  علم به

از اصحاب بدری، در قید حیات بودند. بیشتر تابعین نیز شماری  که تنھا تعداد انگشت
در دوران امارت زبیر و عبدالملک از دنیا رفتند و در اواخر دولت اموی و اوایل دولت 

 .٢اد اندکی زنده بودندعباسی، از تبع تابعین نیز تعد
 
 
 

                                                           
 ).۳۵/۱۵الفتاوی ( -١
 ).۱۰/۲۷۰الفتاوی ( -٢
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 ؟رود یم شمار گانه به یکی از خلفای دوازده س آیا معاویه

: یعنی »ي�وُن إثنا عرش أم�اً «فرمود:  ص خدا د: رسولیگو یم س جابر بن سمره
ه من، کگفت  یسخن ص خدا گاه رسول . آن»دیخواھند رس(امارت)دوازده نفر به امامت «

 .١»ش ھستندیآنان، از قر یھمگ«فرمود:  ص خدا رسولد: یگو یدم؛ پدرم میآن را نشن
دم یشن ص خدا د: از رسولیگو یم س ه جابرکآمده  /از مسلم  یگریت دیدر روا

 یاسالم، ھمچنان تا (رو«: یعنی »عرشة خليفة اليزال اإلسالم عز�زاً إيل إث�«ه فرمود: ک

 ص خدا د: سپس رسولیگو یم س . جابر»فه، غالب و پابرجا خواھد بودیار آمدن) دوازده خلک
ه چه فرمود؟ گفت: فرمود: کدم یدم؛ از پدرم پرسیه من، آن را نفھمکگفت  یسخن

اليزال هذا ادلين «ه فرمود: کآمده  یگریت دی. در روا٢»ش ھستندیآنان از قر یھمگ«
باشد. در  ین میشیت پیروا یز به معنایث نین حدیا ٣»خليفة عرش عز�زاً منيعاً إيل إث�

: یعنی ٤»اليزال أمر انلاس ماضياً ما ويلهم إثنا عرش رجالً «آمده است:  یگریت دیروا
زمام  ،زده تناه دوکتا آن زمان است افته ی ت مردم، ھمچنان رو به راه و سامانیوضع«

 .»رندیامورشان را به دست گ
ن یشیت پیھمچون روا یتیروا س د از جابریق اسود بن سعیاز طر /امام ابوداود 

ان، نزدش رفتند و یشیه به منزلش بازگشت، قرک یزمان«رده و افزوده است: کنقل 
 .٥»دیآ ی، به وجود میھرج و مرج و نابسامان«شود؟ فرمود:  یگفتند: پس از آن، چه م

ه دوازده کنیاست به ا یبشارت ،ثین حدید: ایگو یث مین حدیر در شرح ایثکابن 
 یبراخواھند آمد و  ص و عادل و دادگر، پس از رسول خدا صالحنیک،  ی فهیخل

ن یالبته در ا ؛تالش خواھند نمود یامت اسالم درمیان عدل و داد ییحق و برپا ی اقامه
و پشت سر ھم  یمتوال صورتبه  ، حتماً ن خلفایه اکنشده بدین نکته  یث اشاره ایحد

آمدند، یعنی  ص رسول خداای که پس از  بدون تردید خلفای چھارگانه .خواھند آمد
دوازده  ی ، در جرگهش یر، عمر، عثمان و علکابوبخلفای راشدین که عبارتند از: 

                                                           
 ).۸/۱۲۷ام، باب اإلستخالف، (کاألحتاب ک، یبخار -١
 ).۲/۱۴۵۳ش (یتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقرکمسلم:  -٢
 ھمان. -٣
 نیشیمرجع پ -٤
 ).۱۳/۲۱۱( یالبار )؛ فتح۴/۴۷۲داود ( یسنن أب -٥
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و برخی از عباسیان  /ی مذکور قرار دارند. پیشوایان دینی، عمر بن عبدالعزیز  خلیفه
آنچه مسّلم است، اینکه این دوزاده خلیفه،  .اند را نیز جزو این دوازده خلیفه دانسته

موعود  یمھدکه  رسد یمقبل از برپایی قیامت، به امارت خواھند رسید؛ چنین به نظر 
ه کست ین یسکآن نیز جزو ھمین دوازده خلیفه باشد؛ البته منظور از این مھدی، 

ه ک یمھدبه نام  یصخن شیرا چنیز .ندک یظھور م از سرداب سامراءمعتقدند  شیعیان،
 ،ه در مورد او مطرح شدهک یندارد و تصورات  یوجود خارج کرد،ظھور خواھد  ءاز سامرا

د ین بایھمچنتھی و پلید، برآمده است.  ییھا ه از عقلک و اوھامی استالت یتخ ی زاده
دوازده امام مورد ادعای چ وجه یبه ھ ،فهین دوازده خلیاز ا منظوره کتوجه داشت 

 .١نیستھا  امامی دوازده
 یعنیراشد  ی فهین خلیتوان پنجم یم ،ر نام بردیثکه ابن ک ییھا تیعالوه بر شخص

 یخلفابرخی از . دانستفه ین دوازده خلیا در شمارز یرا ن س یحسن بن عل
 ،خلفا سایربا  یزمان ی ز با فاصلهین یو پشت سر ھم و برخ یمتوال صورت به ،گانه دوازده

متعال، بر  خداوند سویاز  یتیرحمت و عنا ،نیو ا آمده و خواھند آمد روی کار
ر کو با خالفت ابوب ص رمکت رسول الپس از رح ،ن خلفایظھور اباشد.  یم مسلمانان

پس از  یابد و ین آنھا در آخر زمان خاتمه مید و با ظھور دوازدھمیآغاز گرد س قیصد
 .٢امت را در بر خواھد گرفت ،ھرج و مرج و فتنه ،آن

 و قرار داردفه یدوازده خلدر شمار  ،زید: عمر بن عبدالعزیگو یم /ر یثکابن 
 س ، بدین معناست که معاویه/بر عمر بن عبدالعزیز  س فضیلت و برتری معاویه

گاهیقت ھر چیبه حق ،خداوندرود. و  یم شمار جزو خلفای مذکور به  تر است. ز آ

 ود؟ب یانبه علت ضعف و ناتواز خالفت،  سیحسن بن علگیری  کنارها یآ
، از موضع قدرت بود، نه س از خالفت به نفع معاویه س یحسن بن عل گیری کناره

 از موضع ضعف و ناتوانی؛ چراکه:
 س ین علامؤمن ریس از شھادت امپ ،ت داشت و مردمیمشروع س ومت حسنکح -۱

 ،نانامسلم یشورا انتخاب هردند و بکعت یب س حسنبا  ،یھجر ۴۰در رمضان سال 

                                                           
 )۲/۳۴ر(یالتفس -١
 )۱۶۵(ص ۀیمعاو ۀات خالفیمرو -٢
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ن ییمن تعین حجاز، عراق و یسرزم یو قانون یشرع ی هفیعنوان خلبه  س حسن
ز اپس  ،بود س طالب یبن اب یتحت سلطه و تصرف عل ترشیه پکھا  نین سرزمید. ایگرد

ه ک یراست به؛ ماند یباق س شھادت آن بزرگوار به مدت شش ماه در تصرف حسن
ه مدت کچرا ، امتداد دوران خالفت راشده بود؛س یدوران خالفت حسن بن عل

اد یاز آن، به خالفت راشده  ص خدا ه رسولکاست  یمل مدت زمانکخالفتش، م
ه مدت کح شده یته تصرکن نیبد ص رمکامبر ایث پیه است. چنانچه در حدنمود

. امام ١خواھد بود یباشد و پس از آن، سلطنت و پادشاھ یسال م یخالفت راشده، س
 ص ه آن حضرتکت نموده یروا ص رمکامبر ایپ ی شده نه غالم آزادیاز سف / یترمذ

خالفت در امت «: یعنی ٢»كبعد ذل كثالثون سنة ثم مل أمىت اخلالفة يف«فرموده است: 

 .»باشد یم یسال خواھد بود و پس از آن سلطنت و پادشاھ یمن س
 ب ی، با خالفت حسن بن عل سال یس«د: یگو یث مین حدیر در شرح ایثک ابن

 س هیخالفت را به معاو یھجر ۴۱ع االول سال یدر رب س گردد. حسن یل میمکت
ه کاتفاق افتاد. چرا ص خدا سال پس از وفات رسول یقًا سین واقعه، دقیسپرد و ا

 یھا از نشانه یکین، یوفات نمود و ا یھجر ۱۱ع االول سال یدر رب ص خدا رسول
 یفه از خلفاین خلیپنجم س رو حسن نی. از ا٣»باشد یم ص نبوت آن حضرت

 .٤ن استیراشد
سخن گفته و  س ی مشروعیت خالفت حسن بسیاری از علمای اھل سنت، درباره

ابن  ،اضیع یقاض، یر بن العربکابوباند؛ از جمله:  دانسته ش او را جزو خلفای راشدین
 .٥یتمیحجر ھ ابنو  یمناو، یالعز حنف یابن اب ،ریثک

 یت و قانونیبه مشروعکه  وجود داشت س یحسن بن علرو این امکان برای  از این
اھل  مردم درمیانای  یافته سازمان یغاتیجنگ تبلیا ند و کبودن خالفت خود استناد 

ا حداقل در اعتماد و یند و کجلب  یشخو یرا به سو ناعتماد آناراه اندازد و  ، بهشام
                                                           

 ).۲/۷۴۳الصحابة (في  الجماعةیدة أھل السنة وعق -١
 ث، حسن است.ی)؛ حد۳۹۷-۶/۳۹۵( یة األحوذتحف -٢
 )۱۱/۱۳۴ة (یالنھایة والبدا -٣
 .۱۵۵ ص ث،یة، خالد الغیات خالفة معاوی)؛ مرو۱/۱۰۵مآثر اإلنافة ( -٤
 در صفحات گذشته، سخنان این دسته از علما، در موضوع مورد بحث آمده است. -٥
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د. شوره یچ وی،ند و بر کرخنه اف ،ده بودشنزد آنان برخوردار  س هیه معاوک یگاھیجا
برخوردار بود و از  یاریبس و نفوذ روحی یمعنو یرویاز ن س ین حسن بن علینابراب

 یاسالم ی در جامعه یادیو نفوذ زرفت  یم شمار به ص خدا رسول ی ه نوهکآنجا 
 برد. یر سؤال نمیرا ز یت ویمشروع ی،سک ،داشت
بود و از  یفراوان یاسیو س ینظامو برتری قدرت  دارای س یحسن بن عل -۲

: گفت س به حسن ،یر بن حضرمیفن باری رفت. یم شمار توانمند بهو  شایستهفرماندھان 
فرمود:  س ی. حسن بن علیبرس تفخالبه  یتو دوست دار :ندگوی یحسن! مردم م یا

 در کنار دادم، یارم بودند و اگر به آنھا دستور جنگ میمھتران عرب تحت فرمان و در اخت«
ن یه چنکبا وجود آن ، اما من،دندنمو یز صلح میردم،آنھا نک یاگر صلح مدند و یجنگ یمن م
 .١»نمودم یریگ نارهکاز خالفت  أل خداوند یرضا یتنھا برا ،داشتم یتیموقع
بیانگر آن است که آن بزرگوار، در موقعیت توانمندی قرار  س ن سخن حسنیا

سخنورِی . کردند یماز او اطاعت  ،و چه در صلح ،چه در جنگ نش،روایپداشت که 
 ،ص با رسول خدا یشاوندینار قرابت و خوکدر و زبان و بیان گیرایش،  س حسن بن علی

موفق باشد و بتواند آنان  ،در جلب عواطف مردم که آورد یم این امکان را برایش فراھم
 نمایدوفه را قانع کتوانست مردم   س حسنه کنیدعا اان یل ایر قرار دھد. دلیرا تحت تأث

 زند.یبه دفاع از پدرش برخه ک
 مردم را ازھمواره  ،س یاشعر یابوموسوالی کوفه، ه کن قرار بود یه از ایقض

رغبت  یب یداخل یھا گجنحضور در و آنان را نسبت به  اشتد یم مشارکت در فتنه باز
دخالت را از  ، مردم کوفهص رمکا ینب ضمن یادآوری احادیث س موسیوبنمود. ا یم

بن  محمد ،س طالب یبن اب یعلرو  . از این٢اشتد یمو مشارکت در این فتنه، برحذر 
به  س کوفه فرستاد؛ آن دو، پس از ابالغ فرمان علیر و محمد بن جعفر را به کب یاب

را ابالغ نمودند، اما پاسخی  س مردم، برخاستند و دستور علی درمیان س ابوموسی
را به کوفه  ٣وقاص یبن اب عتبةھاشم بن  س یس علسپ و ناکام ماندند. نشنیدند

                                                           
 ).۱۱/۲۰۶ة (یالنھایة والبدا -١
 حسن است. ،ثین حدیا ). سند۱۵/۱۲به (یش ی) و مصنف ابن اب۵/۵۱۴( یخ طبریتار -٢
 ).۳/۴۸۶( عالم النبالءأر یو س ۱۴۴د، صیطالب، عبدالحم یبن اب یلعخالفة  -٣
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بر مردم، آنان را برای  س سبب تأثیر ابوموسی فرستاد و چون ھاشم نیز نتوانست به
 کوفهرا به  س عبدالله بن عباس، س و حضور در جنگ، قانع سازد، علی س یاری علی

 ،س یعلنیز موفق به قانع ساختن کوفیان نشد،  س و چون عبدالله بن عباس ؛فرستاد
 س یه حسن بن علکاز آنجا  .١گسیل داشت کوفهرا به  س اسر و حسنیعمار بن 

رتان را یام فراخوانمردم!  یا«برخاست و فرمود: مردم  درمیان ،ثرگذار بودا یتیشخص
ھر حال کسانی، برای این کار، پیدا  به حرکت نمایید؛برادرانتان  یوسد و به ینکاجابت 

خواھند شد. به خدا سوگند، اگر خردمندان، به این کار، دست یازند، برای حال و آینده، 
بھتر است و فرجام بھتری در پی دارد؛ پس دعوت ما را بپذیرید و ما را در این گرفتاری 

تن از  ارھز حدود شش تا ھفت .٢»ما و شما، مشترک است، یاری نمایید درمیانکه 
 یاریبه  ب ھمراه حسن و عمار را پاسخ گفتند و س ، درخواست حسنوفهکمردم 

ان محبوب عراق بود یوفه و از فرمانرواک یوال ،س یاشعر یابوموس .٣شتافتند س یعل
 ی ز شھرهیار فرستاده شد و در علم و زھد نیبه آن د س عمر بن خطاب دوران دره ک

 یوفه را به سوکتوانست مردم  س یحسن بن عل حال،ن یاما با ا، خاص و عام بود
 بشتابند. س علی یاریو به  نمایند یچیسرپ س یند تا از فرمان ابوموسکش جلب یخو

و  ،نیچون برادرش حسھم توانمندیفرماندھان  س سپاه حسندر  -۳
 ...و س بن حاتم یس بن سعد بن عباده وعدیق و ،ش عبدالله بن جعفریپسرعمو

توانست به  یم ،خواستار خالفت بود س یحسن بن علحضور داشتند؛ بنابراین اگر 
بدین و  بسیج نمایند س مردم را به جنگ با معاویه با ش دستور دھد تایفرماندھان خو

 .دست گیرد سان تا مدتی، زمام امور را در بسیاری از مناطق حکومتش، به
عراق و جلب توجه  مردمتعامل با در  ای ویژه یھا ییاز توانا س یحسن بن عل -۴

از ھمان  ،تناخش یم اھل عراق را ، روحیاتیخوب ه بهکبود و از آنجا  برخوردار ا،آنھ
و  یاصالح ی ش به آنھا افزود. پروژهیخو یھا ا و بخششیبر عطا ،خالفتش یابتدا

تر  سختی بس ،ردک یدنبال م ریفراگ یتحقق صلح یبرا س یحسن بن علای که  برنامه
 یموانع و تنگناھا س ، حسن ن حالیاما با ا ،بود س هیبا معاو یدناز جنگو دشوارتر 

                                                           
 )۲/۶۰( صالبیطالب ،  یبن اب ی) و عل۱۳/۵۳( یفتح البار -١
 )۵/۵۱۶( یخ طبریتار -٢
 ھمان -٣
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نافرجام ترورش را پشت  ی ز توطئهیاز مردم با صلح و ن یمانند: مخالفت برخ یاریبس
افت؛ ی، به اھداف مورد نظرش دست  یق آمد. وی، فا شیالت فراروکسر نھاد و بر مش

ختن خون ی، مانع از ر دیرا تحقق بخش یامت اسالم یپارچگ یکچنانچه وحدت و 
گسترش  ی نهین نمود و زمیرا تأم یمواصالت یھا ھا و جاده ت راهیمسلمانان شد، امن

در  س حسن یواال یانگر توانمندی، ب یردکن عملیرا فراھم آورد. چن یفتوحات اسالم
 باشد. یامور م ی و اداره ی، فرماندھیرھبر ی عرصه
 س یحسن بن عل یاسیو س ی، به قدرت نظامبه یاص و معاوعمرو بن ع -۵

با  س یخدا سوگند، حسن بن عل آمده است: به / یت بخاریاذعان داشتند؛ در روا
بن  قرار گرفت. عمرو س هیمعاو یارویوه (استوار) بودند، روکه ھمچون ک یانیرکلش

 یسپاه سپاھ ،نیگفت: ا س هیخطاب به معاو س ان حسنیرکدن لشیبا د س عاص
 س هیرد. معاوکنخواھد  ینینش عقب ،اوردیدر ن یه تا طرف مقابلش را از پاکاست 

ف من در قبال مردم و زنان و یلکت ،شته شوندکنھا ینھا و اینھا و ایاعمرو! اگر  یگفت: ا
 ی فهیاز طا یشیدو نفر قر س هیسپس معاو .١؟آنان چه خواھد بود یفرزندان و ضعفا

نزد  ز رایرکعبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر بن  یعبد شمس به نامھا یبن
 د. درنیصلح نما درخواست یاز و ند ویوسخن گ یفرستاد تا با و س یحسن بن عل

نند و ھر چه کشنھاد یپ س را به حسن یه اموالک دستور داد دو به آن س هیضمن معاو
 .٢خواست به او بدھند

یکی از فرماندھان نظامی برجسته و سیاستمداران ، س عمرو بن عاص الف:
ان یرکھا و لش گردان« را مشاھده کرد، فرمود: س کارآزموده بود و چون سپاھیان حسن

 .٣»نیستندردار ب دست ،روز نشوندیش پیخو یه تا بر رقباکافتم ی یا گونه ) را بهس (حسن
از دوطرف،  یادیز ه در صورت بروز جنگ، افرادکدانست  یم یخوب به س هیمعاو ب:

دان نبرد یاگر در م یه حتکرد ک یم کته را خوب درکن نی، ایشته خواھند شد. وک
وه شدن زنان یل: بیناگوار جنگ، از قب یامدھایتواند نسبت به پ یروز شود، باز ھم نمیپ

                                                           
و سپاه  یه در سپاه وکان و مردم بود یرکاز لش یمیل عظیه خید: مقصود معاویگو یابن حجر م -١

 نبرد آماده شده بودند. یبرا س یحسن بن عل
 .۲۷۰۴بخاری، شماره:  -٢
 ).۲۷۰۴( یبخار -٣



 سحسن مجتبی           ٥٧٢

 یکی، س هید. معاویبت را تحمل نمایھمه مص نیال باشد و ایخ یان، بکودکم گشتن یتیو 
ه کدانست  یخوب م یلیرو خ نیرفت و از ا یشمار م ش بهیدوران خو یاسیاز سرآمدان س

سوء جنگ در  یامدھایروز شود، جبران پیه پکنیفرض ا دھد و به ی، رویاگر جنگ
 ل خواھد بود.کش مشی، برا…و یو اخالق ی، اقتصادیاسی، سیاجتماع یھا عرصه

و  سمرةعبدالرحمن بن  یھا به نام  برجسته یھا تی، دو تن از شخصس هیمعاو ج:

ر است کان ذیفرستاد؛ شا س رات صلح، نزد حسنکمذا یز را برایرکعبدالله بن عامر بن 
 س ی، نزد حسن بن علیبودند و احترام خاص ص امبریو از اصحاب پ یشیدو، قر نیا

 داشتند.

 ید القرشیابوسععه بن عبدشمس بن عبدمناف، یب بن ربیعبدالرحن بن سمره بن حب
 :یالعبشم

ه، اسالم آورد و در بصره، اقامت کاز بزرگان و سرآمدان عرب بود و در فتح م یکی، یو
 ص رمکبه سجستان، حضور داشت. رسول ا یر اعزامکدر لش س نمد. عبدالرحیگز

لِ  ال َسُمَرَة، �ْنَ  َ�بَْدالرَّمْحَِن  يَا«فرمود:  س خطاب به عبدالرحمن
َ
 إِنْ  فَإِنََّك  اِإلَماَرَة، �َْسأ

وتِيتََها
ُ
لَةٍ  َ�نْ  أ

َ
َت  َمْسأ

ْ
وتِيتََها َو�ِنْ  إيَِلَْها، ُولِك

ُ
لَةٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  أ

َ
ِعنَْت  َمْسأ

ُ
 یا«: یعنی .١»َعلَيَْها أ

، یرا اگر پس از درخواست، به امارت برسین؛ زک! امارت را درخواست مبن سمره عبدالرحمن

 .٣»شد یخواھ یاری، بر آن، یاگر بدون درخواست، به امارت برسو  ٢یشو یبه آن، واگذار م
ت شده و یروا س ث از عبدالرحمن بن سمرهیمخلد، چھارده حد بن یدر مسند بق

ن، یریس ر، ابنیان بن عمی، حیلیل یب، عبدالرحمن بن ابید بن مسیعباس، سع ابن
اند.  ردهکت یروا ث،ی، حدید بن ھالل، از ویالحسن و حم ید بن ابیحسن و برادرش سع

 ص خدا الل بود و چون اسالم آورد، رسولکند: ابتدا اسم عبدالرحمن بن سمره، عبدیگو
اران یاز  یکی س . عبدالرحمن بن سمره٤دیر داد و او را عبدالرحمن، نامیینامش را تغ

                                                           
 ۶۶۲۲ی ، شمارهیبخار -١
د و یس، درخواست امارت نماکه: ھر کن قرار است یث از ایحد ید: معنایگو یم /حجر  ابن -٢

دن به امارت داشته، یرس یه براک یماند و به خاطر حرص یآن تنھا م امارت، به او داده شود، با
 گردد. [مترجم] ینم یاری

 رد. [مترجم]کخواھد  یاریان امارت، یخداوند، تو را در جر یعنی -٣
 ).۲/۵۷۲ر أعالم النبالء (یس -٤



 ٥٧٣ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

، حضور داشت، یاز فتوحات اسالم یاریه در بسک، گذشته از آنیبود؛ و ص خدا رسول
بدن  س ر اسالم بود. عبدالرحمنکاز فرماندھان لش یکی، س عثمان بن عفاندر دوران 

، سجستان را فتح نمود و سپس عازم ُبست شد و پس از فتح یو جنگ یزیچ خونریھ
ابل و زابلستان کدست آمده از فتح  م بهید و غنایابل و زابلستان گردکار، رھسپار یآن د

 ۵۰در سال  یتیروا ، بهس عبدالرحمن بن سمره .١فرستاد س را نزد عبدالله بن عامر
 .٢، چشم از جھان فرو بستیھجر ۵۱گر، در سال ید یتیروا و به یھجر

 :یالعبشم یالقرش یبن عبدشمس بن عبدمناف بن قص ۀعیز بن ربیرکعبدالله بن عامر بن 
 ص خدا و چون رسول ٣ده به جھان گشودی، دیھجر ۴، در سال س عبدالله بن عامر

ه شد، او را نزد آن کم [عمرة القضاء] واردعمره  یقصد ادا ، بهیھجر ۷در سال 
ش در یاز آب دھان خو ص خدا د: رسولیگو یم /حجر  بردند. ابن صحضرت

گفتند: » م است؟یسل یاز زنان بن یکین، پسِر یا ایآ«گذاشت و فرمود:  یدھان و
حفظ او، دعا خواند و  یبرا ص رمکرسول ا». ِه ماستین، شبیا«فرمود: ». یآر«

او، «فرمود:  ص رمکا ید. نبکیم یرا م ص خدا ز آب دھان رسولین س عبدالله بن عامر
گران خواھد بود. ید یرابیس ی هیراب است و مای: خودش، ھمواره سیعنی». است یمسّق 

 .٤آمد یرون میرد، از آن، آب، بک یه حفر مکن را یزم ی، ھر جاس عبدالله بن عامر
و  یکن ی، فردس گفته است، عبدالله بن عامر /ه یمیت ه ابنکطور  ھمان

ار کر قابل انین، غیگرفته بود و ا یه محبتش، در دل مردم، جاکبود  یداشتن دوست
 .٥است

 ی ران نامدار، شجاع و بخشندهیاز ام یکی  ،س د: عبدالله بن عامریگو یم / یذھب
، از ترس فتنه، در ی. و٦ردک ی، برخورد مییباکیو ش یه با مردم، با نرمکعرب بود 

 ن حاضر نشد.یجنگ جمل و صف

                                                           
 )۲۶/۲۸۹خ دمشق (یتار -١
 ).۲/۵۷۲ر أعالم النبالء (یس -٢
 ).۵/۲۷۲ب (یب التھذیتھذ -٣
 ).۵/۷۲ب (یب التھذی)؛ تھذ۵/۳۱طبقات ( -٤
 ).۳/۱۸۹نگا: منھاج السنة ( -٥
 ).۳/۲۱ر أعالم النبالء (یس -٦



 سحسن مجتبی           ٥٧٤

عبدالرحمن بن  یعنی(صلح،  یگفتگوھا یبرا س هیندگان معاویه نماکنیخالصه ا
انگر ین، بیبودند، و ا ی، افراد سرآمد و قابل احترام)بسمره و عبدالله بن عامر 

د. یصلح نما س ه شده، با حسنک یمتیمصمم بوده تا به ھر ق س هیه معاوکاست  آن
و  / یت بخارینترل اوضاع را در دست داشتند؛ چنانچه رواکارانش، یو  س حسن یمدت
و توانمند بود. ترور نافرجام  یقو ی، سپاھس دھد، سپاه حسن یات نشان میر روایسا

 یریبود؛ البته د س هیدوران جنگ و صلح با معاو یط زمانیشرا ی جهی، نتس حسن
نموده  س ه اقدام به ترور حسنک یست خوردند و شخصکھا، ش نکپرا عهیه شاکد یینپا

آن بزرگوار  یضعف قدرت نظام ی، به معناس ترور حسن ی سهیشته شد. لذا دسکبود، 
م؛ چنانچه یقرار داد یرا مورد بررس ب هیصلح حسن با معاو یشتر چگونگیست. پین

 یچ لزومیگر ھینبود، د یقدرت نظام یدارا س د، اگر حسنیآ یصلح برم ی از نحوه
ط مورد نظر آن بزرگوار را یره شود و شراکوارد مذا س با حسن س هیه معاوکداشت ن

وفه کوارد  یا چ دغدغهیبدون ھ س هی، معاوس حسن یه در صورت ضغف نظامکرد؛ بلیبپذ
 داد. یتن نم س از شروط حسن یک چیگرفت و به ھ یدست م شد و زمام امور را به یم

ار بر یع تمام یارانش، جنگی یارکه با ھمکفراھم بود  س حسن یان، براکن امی! ایآر
به  ،س ه حسنکرد، اما از آنجا یدست گ به یلک ب دھد و زمام امور را بهیترت س هیضد معاو

رو  نید، از ایشیاند یآراسته بود و ھمواره به صلح و اتحاد مسلمانان م یاخالق اسالم
را از فتنه  یسان امت اسالم نیز نمود و بدیجنگ، پرھ رد و ازکصلح را انتخاب  ی نهیگز

 د.یو تفرقه، رھان
مسلمانان  درمیان یجاد صلح و آشتیا ی را واسطه س یخداوند متعال، حسن بن عل

إن اب� «داد مھم خبر داده و فرموده بود: ین رویشتر از ای، پص خدا قرار داد؛ رسول
ن یا« :یعنی ١»مسلم�ـعظيمت� من اللعل اهللا أن يصلح به ب� فئت� هذا سيد، و

 ،مسلمانان م ازیان دو گروه عظیم، او ی لهیوسه ب ،خداوند چه بساآقا و سرور است و  ،فرزندم

 .»ش برقرار سازدسازصلح و 
 
 

                                                           
 ).۷۱۰۹( یبخار -١
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 ییاست و فرمانروایبه ر س حسن یرغبت یب
به  یرغبت یب ی نهیمسلمانان در زم یبرا یکین ی، اسوه و الگوس یحسن بن عل

 یھا رد تا به نعمتکپشت  یویدن یھا ا و مقامیاست؛ او، به دن ییاست و فرمانروایر
متعال، نداشت. زھد و  یخدا یجز رضا یداشت چ چشمیابد و ھیدان خداوند دست یجاو

ار یدشوار و ناگوار است و چه بس یلی، بر نفس، خیویبه جاه و مقام دن یرغبت یب
گر را یدیکا، خون یخاطر پست و مقام دن بهه ک یشاوندانی، دوستان و خو برادران

در  یزیانگ شگفت یم، با رخدادھا و ماجراھایخ را ورق بزنیاند! اگر صفحات تار ختهیر
 یجنس یھا ا و لذتیه نسبت به مال و منال دنک یم شد. افرادینه، مواجه خواھین زمیا

ا، اظھار یقام دنه نسبت به جاه و مک یسانکارند، اما یرغبت باشند، بس ی، بیزشیو آم
ن صفت یو محبت جاه و مقام، آخر یطلب ترند. جاه مک یلیمراتب، خ ند، بهینما یرغبت یب

 یرغبت ید: بیگو یم / یان ثوریرود. سف یرون میان، بیکه از قلوب نکاست  یناپسند
ھا، مال و ثروت و  یدنیھا، نوش کیبه خورا یلیم یتر از ب مک یلیبه جاه و مقام را خ

 یگردد و برا یاش نرسد، آشفته م طلب، به خواسته افتم؛ اگر فرد جاهیفاخر،  یھا لباس
ز، یجنگ و ست یاپو و حتکاش با تب و تاب تمام، تالش و ت به خواسته یابیدست

 درمیانه محبت جاه و مقام کز یاست، بپرھیو محبت ر یطلب رو از جاه نید. از اینما یم
ه تنھا کاست  یا دهیپوش ی تهکن، نیاست و اشتر از محبت مال و منال یب یلیمردم، خ

شوند.  یآن، گرفتار نم ی نند و در ورطهک یم کرت و حاذق، آن را دریبابص یعلما
 ی، مردم، گرفتار اموریدزو ه بهکشتن باش و مخلصانه، عمل نما ین مراقب خویبنابرا

 .١مرگ، خواھند نمود یه آرزوکخواھند شد 
و  یحفظ مصالح امت اسالم ید برایه باکبه ما آموخت  س یسان حسن بن عل نیبد

ا گذشت و خون و یو پست و مقام دن یمسلمانان، از منافع شخص یپارچگ یکوحدت و 
 یدن از آرزوھایشکردن آرزوھا و دست کوتاه ک! یجان مسلمانان را پاس داشت. آر

ن به مقام زھد و دیرس یبه انسان، برا یانیشا کمکارت قبور، یاد مرگ و زیدور و دراز، 
ش یداران زھد و تقوا، در دوران خو هیاز طال یکی، س د. حسنینما یا، میبه دن یرغبت یب

مود. بر یا را پیبه مال و مقام دن یرغبت یب ی نهیدر زم یترق یھا پله یبود و تمام
 آن بزرگوار، نوشته شده بود: یانگشتر

                                                           
 .۱۴۲)؛ فقه الفتن، عبدالله شعبان، ص۶/۳۷۶اء (یة األولیحل -١
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 قدم لنفسك ما استطعت من التقي
 

 بك يا فتي!منية نازل ـإن ال 
 

 أصبحت ذافرح كأنك ال تري
 

 ١البيلقابر ومـأحباب قلبك يف ال 

 

و  یکر و اعمال نیش بگیدر پ یزگاریراه تقوا و پرھ یتوان یجوان! تا م یا: «یعنی
ه ک یالیخ یگونه ب رسد. تو، آن یه ھر آن، مرگت مکن کره یش، ذخیخو یسته، برایشا
ھا گشته و در  بتیمصمرگ و  ی ه طعمهک ینیب یزانت را نمیا دوستان و عزیگو

 ».اند ھا مدفون شده گورستان
رفت؛ چنانچه دست  یشمار م ش بهیشگان دوران خویاز زھدپ یکی، س ! حسنیآر
ت و یبه رضا یابیدست ید و با تمام وجود در راستایشکا یا و جاه و مقام دنیاز دن

ه کن نبود یدنبال ا بهچ عنوان یبه ھ س د. ھرچند حسنیوشکپروردگارش،  یخشنود
متعال، محبتش را در دل مردم انداخت و او را از  یز شود، اما خدایدر چشم مردم، عز

شدت از  ، بهس د. حسنیدر نگاه مسلمانان، برخوردار گردان یعزت و شرافت فراوان
ه کد یترس ین میرا از اینمود؛ ز یز میدھد، پرھ یه خود را در چشم و دل مردم جاکنیا
 د:یفرما یمتعال، م یندازد؛ خدایاش، فاصله ب نندهیان او و آفریامر، من یا

ِينَ ٱإِنَّ ﴿   ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ  ]۹۶م: ی[مر ﴾٩٦اُودّٗ  َ�ٰنُ لرَّحۡ ٱ لَُهمُ  َعُل َسيَجۡ  ل�َّ
دھند، خداوند  یسته انجام میشا یارھاکد و نآور یمان میه اک یسانکگمان  یب« 

 .»اندازد یھا م دارد و محبتشان را به دل یآنان را دوست ممھربان، 
إذا أحب اهللا العبد قال جلرب�ل: قدأحببت فالناً «فرموده است:  ص خدا رسول

ثم ينادي يف أهل السماء: إن اهللا قد أحب فالناً فأحبوه، فيحبه   فأحبه، فيحبه جرب�ل
را دوست  یا ھرگاه خداوند، بنده«: یعنی .٢»أهل السماء ثم يوضع هل القبول يف األرض

ن یز او را دوست بدار. بدیرا دوست دارم؛ تو ن ید: من، فالنیگو یم ÷ لیدارد، به جبرئب
اھل آسمان، بانگ  درمیاندارد و سپس  یز آن بنده را دوست مین ÷ لیب جبرئیترت
ب اھل یترت نید و بدیرا دوست دارد؛ شما ھم او را دوست بدار یآورد: خداوند، فالن یبرم

ن، ی، در (قلب اھل) زمیت و محبت ویدارند و آنگاه مقبول یز آن بنده را دوست میآسمان ن

 .»شود ینھاده م
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ز دست یا نیباشد، به عزت و شرافت دن یشرافت اخرو یه در پک یسکھر حال،  به
 یاپو براکو تالش و ت ،یطلب ا نباشد. جاهیعزت و شرافت دن یابد؛ ھرچند در پی یم

توان آن  یست و نمی، قابل جمع نیا، با عزت و شرافت اخرویبه جاه و مقام دن یابیدست
 یھا ه نعمتکاست  یسکبخت، شجا نمود. البته خو یکرا با عزت و شرف آخرت، 

 ح دھد.یا، ترجیدن یر و گذرایناپذف یاالکد و ماندگار آخرت را بر یجاو
 ن سروده است:ی، چنیابوالفتح ست

 اـمـتراه أمران مفرتقان لست
 

 تالقين خللطة ويتشوقا 
 

 العيلمعاد مع الرياسة وـطلب ال
 

 ١ا هو باقيـمـفدع الذي يفني ل 

 

ز طلب آخرت، دو امر متضاد و ی(و محبت جاه و مقام) و ن یطلب استیر: «یعنی
ھا و  ن نعمتیشوند؛ بنابرا یجا نم یکستند و یل جمع، نبگاه قا چیه ھکاند  متناقض

آخرت،  یشگیدان و ھمیخاطر عزت و سعادت جاو ا را بهیو زودگذر دن یفان یھا یخوش
 ».ح بدهیا، ترجین و آخرت را بر دنکرھا 

ا، یه چگونه به جاه و مقام دنکاز خالفت، به ما آموخت  یریگ نارهکبا  س یحسن بن عل
، از  مصالح مسلمانان یو در راستا أل الله یت و خشنودیخاطر رضا م و بهیرغبت باش یب

ش ی، افزاس سان، عزت و منزلت حسن نی! بدیم. آریشکدست ب یویدن یھا تیموقع
ثار را معنا ی. او، ارا نمایان نمودش یشتِن خویاز خو ییو رھا ی، راز وارستگس افت؛ حسنی
ثار را بنا یا ی ھا، مدرسه نسل ی ھمه ی، برایگشت؛ و یازخودگذشتگ رد و معلم و آموزگارِ ک

اموزند ین را بیس شود و ھمه، ای، تدرینھاد تا در آن، درس گذشتن از خود و منافع شخص
 یآنان را بر منافع شخص یپارچگ یکز وحدت و ید حفظ جان و خون مسلمانان و نیه باک

 ی هیثار شد و مایا ی ه مدرسهک، معلم و بلس ه حسنکنیح دھند. خالصه ایش، ترجیخو
 خت.ین ھمگان را برانگید و تحسیخ گردیطول تار در یو افتخار امت اسالم عزت

از آنان،  یاریه بسکگرفته  یاز مردم، جا یقدر در دل برخ حب جاه و مقام، آن
رنگ ین راستا، ھر نیند و در اینما ی، با ھم رقابت میویدن به پست و مقام دنیرس یبرا

ل به جاه و مقام مورد نظر ین یبرا یبندند و مال و ثروت فراوان یار مک را به یا لهیو ح
 یدھند! راست یح میسان جاه و مقام را بر مال و منال، ترج نینند و بدک ینه میش، ھزیخو

 باشد: یردیکن رویتواند خاستگاه چن یل، میاز موارد ذ یکطور است؟ ھر  نیچرا ا
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به پست و  یابیتر از دست ق جاه و مقام، آسانیدن به مال و ثروت از طریرس -۱
ه ک یا دانشمندیعنوان مثال: عالم  باشد. به یق مال و ثروت میرمقام از ط
ه کتواند ھرچقدر مال و ثروت  یم یراحت ، بهدارد یا جاه و مقامیشھرت و 

طور قطع، طرفدارانش نیز از بذل و  بهو  دیبخواھد، از دوستدارانش، مطالبه نما
 نخواھند کرد.بخشش مال و ثروت به او و یا برآورده ساختن نیازھایش، دریغ 

ن کر است و در معرض زوال قرار دارد و ھر آن، ممیا، فناپذیمال و ثروت دن -۲
ان را کن امی، ایاز نفوذ اجتماع یه برخوردارک ین برود. در صورتیاست از ب

 گران، برخوردار شود.یت دیه از حماکسازد  یشخص، فراھم م یبرا
ت یاز موقع یداربرخور یریتعب ، و بهیبه محبت و اقبال عموم یابیدست -۳

را دوست بدارند، ھمواره از او،  یسکآسان است و چون مردم،  ی، بسیاجتماع
افتد و  یھا م اش بر سِر زبان سان نام و آوازه نینند و بدک یاد می یکین به

 .١ابدی یمردم، گسترش م درمیانتش، یمحبوب
از  یاریبا ھم دارند و خاستگاه بس یمی، نسبت مستقیطلب و جاه یخودخواھ

گران، یبر د ییجو یبر، برترکا، تیھستند؛ مانند: ر یو روان یروح یھا یماریب
گران، مورد ید یه از سوکنیل و رغبت وافر به ای، بخل، حسادت و مینیب بزرگ خود
دھد؛  ی، تن میو ذلت یطلب، به ھر خوار شخص جاه…. رد وید قرار بگیف و تمجیتعر
 یھا ق آموزهید از طریاست و شخص مبتال، با یو روان یدرون یماریب ی، نوعیطلب جاه

 یتیو رفتار ترب ک، ھمت گمارد و سلوکخطرنا یمارین بیتاب و سنت، به درمان اک
ار ک ل به ھدفش، بهین یطلب، تمام ھم و غمش را برا رد. آدم جاهیش بگیاسالم را در پ

و  یھر خوار ند و بهک ینابخردانه م ی ن خواستهیا یرامتش را فداکن و یبندد و د یم
 .٢د!یت مردم را جلب نمایدھد تا رضا ی، تن میخفت

گران یبر د یبرتر یه در پک یطلب افراد جاه«د: یگو یباره م نیدر ا /ه یمیت ابن
ظاھر در رأس قرار  ه ھرچند بهکباشند  یم یعنصر النفس و سست فیھستند، افراد ضع

ش یر طرفداران خویتحت تأثقت، یبرند، اما در حق یدارند و مردم، از آنان حساب م
 یفرمان برا گوش به یرند بندگانیش) ناگزیحفظ منافع خو یھستند و ھمواره (برا
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 .١»ندیمردم باشند و از آنان اطاعت نما
ه زمام امور مردم را کاست  یسانکتمام  یبرا یه، ھشدار واضحیمیت ن سخن ابنیا

ھا و مطالبات  ا در برابر خواستهند تیش نمایگوش خو ی زهید آن را آویدست دارند و با به
ش را حفظ یم نشوند و در برابر جمھور مردم، عزت نفس خوینامشروع مردم، تسل

 یح مبادی، در ترجیه برترکن درس ارزنده را به ما آموخت ی، اس ینند. حسن بن علک
در برابر  س است. چنانچه حسن ینفسان یھا و ھواھا بر خواسته ینید یھا و ارزش

 یکبا و نیبس ز ینشکدانستند، وا یرا ننگ و عار م س هیصلح با معاوه ک یسانک
را حفظ وحدت مسلمانان و  س هیاش از انعقاد صلح با معاو زهیداشت؛ آن بزرگوار، انگ

ان نمود و یخداوند متعال، ب یت و خشنودیدر جھت رضا یزیاز قتال و خونر یریجلوگ
ه خواھان جنگ بودند، ک یسانک یھمه فشار از سو سرانجام، توانست با وجود آن

ه ی، ھدیاسالم ی ثمر برساند و صلح و آرامش را به جامعه ش را بهیخو یاصالح ی پروژه
 ست.ین نیجز ا ی، انتظاری! از رھبران ربانید. آرینما

گاه احساس  چیخرسند بود و ھ یلیصلح نمود، خ س هیه با معاوکنیاز ا س حسن
 س ه اقدامات حسنکار، مالمت و سرزنش ننمود؛ بلکن یا یرد و خودش را براکن یمانیپش
گاه و فھمیصلح، تحس یبرقرار یبرا و  یخت و سبب خرسندیده را برانگین افراد آ

، یار مھمکن ی، به انجام چنص امبر صادقیه از زبان پکد؛ چرایگرد یت خاطر ویرضا
 بشارت داده شده بود.

ه ک یداشت؛ چنانچه زمانش یبا منتقدان خو یا ستهیو شا یکنش نکوا س حسن
 ،»مؤمنان! ی نندهکخوار یسالم بر تو ا«گفت:  س به حسن ،لیان بن لیسف ،ابوعامر

 ؛ام ردهکن را خوار نامؤمن ،من سخن را مگو؛ن یابوعامر! ا یا«فرمود:  س یحسن بن عل
 .٢»روی دھد یقتل و قتال مؤمنان،ان یم ،امارت و  استیه به خاطر رکدم یپسند یه نمکبل

رھروان راه حق  یع و روشن، فرارویوس ی، افقس ین سخن حسن بن علیا
 یخداوند متعال، رو یه به سوکنھد  یم یسانک یش رویھموار، پ یرید و مسیگشا یم

 در نظر داشتنداشت و  یردیکن رویاش، چن یدر تمام ابعاد زندگان س اند. حسن آورده
 ود.ان بیناتش، نماکات و سک، در تمام حرأل ت خداوندیرضا
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 نه، پس از صلحیدر مد س یاستقرار حسن بن عل
ش، یاران خویھاشم و  یھمراه بن از خالفت، به یریگ نارهکپس از  س یحسن بن عل

 س هینزد معاو یھاشم، از احترام خاص ید. بنیجا اقامت گز د و ھمانینه گردیرھسپار مد
از  یادیزمان، تعداد زدر رأس آنان قرار داشت. در آن  س یبرخوردار بودند و حسن بن عل

نه، یردند. البته مدک یم ینه زندگیر اصحاب در مدیاعم از مھاجران و انصار و سا ش صحابه
ن ینه اعم از صحابه و تابعینان مدکداده بود. سا یز در خود جاین را نیاز تابع یریثکجمع 

عبادت خداوند متعال و  یرفتند، برا یشمار م به ش تب صحابهکه در واقع، شاگردان مک
حفظ  یرده بودند و ھمواره در راستاکار یاخت ییسو یک، ص رمکث رسول ایت احادیروا

علم و دانش، ھمراه و  ی ردند و خود، در عرصهک یامت، تالش م یپارچگ یکوحدت و 
نمودند؛ از جمله: عبدالله بن عمر،  یش، عمل میخو یھا تیھمگام با مسلمانان، به مسؤول

 .١ش و جابر بن عبدالله ید خدریره، ابوسعیعبدالله بن عباس، ابوھر
پژوھان و  ه دانشک یا گونه بود؛ به یار خوبیبس یعلم ینه، فضایمد یفضا

شدند. حضور  ینه می، رھسپار مدیا رانهکث، از ھر سو و یندگان علم قرآن و حدیجو
ت ینه از امنیمد یبرخوردارسو، و  یکاز  ص خدا در شھر رسول س نیصحابه و تابع

نه را به یگر، مجال علم و پژوھش را در آن شھر، فراھم آورده و مدید یفراوان، از سو
 .٢رده بودکل ی، تبدیعلم یزکمر

 صلح ی، پس از برقرارس هیبا معاو س حسن ی رابطه
 س هیرفت. معاو ی، نزد وس هیمعاو واگذاری خالفت بهپس از  س یحسن بن عل یبار

ام و پس  س ندادهک چیشتر به ھیه پکدھم  یم یبه تو، پاداش کنیا«گفت:  س به حسن
 س م حسنیگاه چھارصد ھزار (درھم) تقد آن». ھم داداس نخوکچ یز به ھین نیاز ا

 .٣پذیرفترا  س هیمعاو ی هیز ھدینمود و آن بزرگوار ن
رفت و مبلغ  یم س هی، ھر سال، نزد معاوس یآمده است: حسن بن عل یتیدر روا

نرفت و  س هینزد معاو س سال حسن یکرد. ک یافت می، دریصد ھزار درھم از ویک
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 یم گرفت طیتصم س ینفرستاد. حسن بن عل س حسن یبرا یزیھم چ س هیمعاو
ه کد یرا د ص خدا د، اما در خواب، رسولیش را درخواست نمایخو ی، مستمریا نامه

و  ینھ یم درمیانازت را با او یو ن یسینو ینامه م یا به مخلوقیحسن! آ یا«به او فرمود: 
 ید: گفتم: ایگو یم س حسن» ؟!ینک یش، درخواست نمیخو یازت را از خداین

اللهم إين «بگو: «اد شده است. فرمود: یم، زیھا ینم؟ بدھکار ک خدا! پس چه رسول

ببايل ومل يبلغه أميل ته إليه رغبتي و مل خيطر مل تنأسألك من كل أمر ضعفت عنه قويت وحيلتي و

اآلخرين إال و مخلوقني األولنيـمل جير عيل لساين من اليقني الذي أعطيته أحدا من الو

را به من  ینیقین یخواھم باالتر یا! از تو میبارخدا: «یعنی »خصصتني يا أرحم الرامحني
چنان   ؛ آنیا داشته یش از ابتدا تا انتھا، ارزانیاز مخلوقات خو یکیه به ک ینکت یعنا

باشد و در ذھنم  یل و رغبتم، فراتر میر من، خارج است، و از میه از توان و تدبک ینیقی
ن یتر مھربان یمن است؛ ا یدورتر از تمّنا و آرزو ید و بسیآ یگنجد و بر زبانم نم ینم

 ».بدار ی، گرامینیقین یمھربانان! مرا به چن
رده بودم؛ من، ھمواره کرا حفظ ن دعا یاز خواب برخاستم و ا«د: یگو یم س حسن

اد نموده، علت یانش، ی، مرا نزد اطرافس هیه معاوکد یینپا یریخواندم. د ین دعا را میا
ست یدو س هیرو معاو نیامسال نخواھد آمد. از ا س د. به او گفتند: حسنیابم را پرسیغ

 .١»م فرستادیھزار درھم برا
ن الفاظ یآموخت، با ا س به حسن، در خواب، ص خدا ه رسولک یی، دعایتیدر روا

اللهم اقذف يف قلبي رجاك و اقطع رجائي عمن سواك حتي ال أرجو أحداً «آمده است: 

إليه رغبتي و مل تبلغه مسألتي  غريك؛ اللهم و ما ضعفت عنه قويت و قرص عنه عميل و مل تنته

فخصني به يا رب اآلخرين من اليقني اين مما أعطيت أحدا من األولني ولس مل جير عىلو

ش، یر خویغاز دم را ین و امکفیقلبم بدر د به خودت را یا! امیبارخدا: «یعنی »منيـالعال
ه کن کت یرا به من، عنا ینیقین یا! باالترید مبندم. بارخدایر تو، امیقطع بگردان تا به غ

از توان  هک ینیقیچنان  ؛ آنیا داشته یش از ابتدا تا انتھا، ارزانیاز مخلوقات خو یکیبه 
م، یه نه بر زبان من آمده و نه عمل و آمال و آرزوھاک ینیقیباشد؛  یمن، خارج م

                                                           
 ).۱۴/۸دمشق (خ یتار -١
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، مختص ینیقین یبه چنمرا ان! یپروردگار جھان یش آن را داشته است. ایگنجا
 ».بگردان

ن دعا یمن بر ا یبندیھفته از آغاز پا یکخدا سوگند ھنوز  د: بهیگو یم س حسن
رو  نیم فرستاد. از ایون و پانصد ھزار درھم برایلیم یک س هیه معاوکنگذشته بود 

ش یسپاس و ستا: «یعني »احلمد هللا الذي ال ينيس من ذكره و ال خييب من دعاه«گفتم: 
د یه او را بخواند، ناامکس را ک برد و آن یاد نمیش را از یخو ی نندهکادیه کرا  ییخدا

دم؛ از من یرا در خواب د ص خدا د: دوباره رسولیافزا یم س حسن». گرداند ینم
ردم. کبازگو  ص رمکا ینب یدر عالم خواب، ماجرا را برا» ؟یحسن! چطور ید: ایپرس

دوار باشد، یننده، امیه دل به مخلوق نبندد و به خالق و آفرک یسکم! کپسر یا«فرمود: 
 .١»خواھد داشت یتین وضعیچن

 ش جعفر ن و ابنیه با حسن، حسیمعاو ی رابطه
ن یه اک یارسال نمود. زمان س یحسن بن عل یصد ھزار درھم برایک، س هیمعاو

  ن پولیخواھد، از ا یس، ھر چه مکھر «انش فرمود: ید، به اطرافیرس س پول، به حسن
ن پول یه اک یز فرستاد. زمانین س نیحس یصد ھزار درھم برایک س هیمعاو». بردارد
م یان آنان، تقسین پول را می، اید، ده نفر، اطراف او نشسته بودند؛ ویرس س نیبه حس

 س عبدالله بن جعفر یبرا س هید. معاویشان، ده ھزار درھم رسیاز ا یکرد و به ھر ک
 .٢ردکصد ھزار درھم ارسال یکز ین

استقبال  ویاز  یگرم به س هیرفت، معاو یم س هینزد معاو س ه حسنکھر بار 
 س ریاز عبدالله بن زب و چون». یخدا! خوش آمد پسر رسول یا«گفت:  یرد و مک یم

دستور  س هیمعاو». یخدا! خوش آمد رسول ی پسرعمه یا«فرمود:  ینمود، م یاستقبال م
 .٣بدھند س ریصد ھزار درھم به عبدالله بن زبیکصد ھزار درھم به حسن، و یداد س

 س نیھمواره با حس س هیات، با سند حسن آمده است: معاویاز روا یدر برخ
ساخت و بذل و  یاو را برآورده م یھا زود، مطالبات و خواسته یلیارتباط داشت و خ

                                                           
 ).۱۴/۸خ دمشق (یتار -١
 ).۶۲/۱۳۳خ دمشق (یتار -٢
 ).۶۲/۱۳۳خ دمشق (یتار -٣
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ه کاند  ته اذعان نمودهکن نیان، خود، به ایعی. ش١نمود ی، میبه و یبخشش فراوان
رده ک یم س ن و عبدالله بن جعفریبه حسن، حس ی، بذل و بخشش فراوانس هیمعاو
 .٢است

نه اقامت نمودند، یمدردند و در ک کوفه را ترک، بن یه حسن و حسکپس از آن
بر  ،ھا نامهاین ان در یوفکشد.  یوفه، رد و بدل مکان آنان و مردم یم ییھا ھمچنان نامه

س ک چیباشد و ھ یم بن یه خالفت، حق حسن و حسکد داشتند کیته تأکن نیا
 بن یرو حسن و حس نیست و از ایخالفت ن ی ستهیشان، سزاوار و شایا ی اندازه به

وفه، کاھل  یھا نمودند. نامه یم یکتحر س هیومت معاوکشورش بر ضد حام و یرا به ق
ار یتخوفه در اکان یعیتر از ش واضح ییمایه سکنگذاشت؛ بل س بر حسن یریچ تأثیھ

وفه، اھل شرارت و کان یعیه شکساخت   انیش نمایقت را براین حقینھاد و ا س حسن
 .٣پارچه باشند یک، متحد و یخواھند امت اسالم یاند و اصًال نم فتنه
، به یآوردند؛ و س یحسن بن عل ینامه برا یا بسته ید: روزیگو ید بن اصم میزی

ھا را در آن ظرف نھاد و  گاه تمام نامه اورد و آنیب یزش دستور داد تا ظرف آبینک
، فرستاه است؟ یسکھا را چه  ن نامهیابومحمد! ا یدم: ایخت. از او پرسیش، آب ریرو

نند و نه به ک یه نه باطل را رھا مکمردم عراق آمده است  یاز سو ،ھا نامهن یا«فرمود: 
 ی هیه من از ناحکستم؛ بلیخودم نگران ن ینھا برایند. البته من، از بابت ایگرا یحق م

 .٤»، نگران ھستمحسین یشان برایا
مان یسل ی ان، در خانهیعیرا وداع گفت، ش ی، دار فانس یه حسن بن علکپس از آن

را به او  س نوشتند تا وفات حسن س نیحس یبرا یا رد جمع شدند و نامهبن ص
ن، بر یشیپ ی فهیخداوند، تو را پس از خل«ن نامه آمده بود: یند؛ در ایت بگویتسل

                                                           
 ).۱۱/۹۴به (یش یاب مصنف ابن -١
 ینکقة باب األسماء و الیتاب الحقکالفروع، ی في افک؛ ال۳۷۶، صیون از مجلسی: جالء العکر. -٢

در  یبانیتر محمد شک). د۲/۸۲۳(د یالحد یاب )؛ شرح ابن۲۲/۳۳۴( یاز طوس ی)؛ األمال۶/۱۹(
 سخن گفته است. س نیحس ی ل دربارهیتفص ، به۱۷۷د، صیزیخالفة في  تاب مواقف المعارضةک

 ۱۷۷د، صیزیخالفة في  مواقف المعارضة -٣
) آمده است: رجال ۶/۲۴۳، در المجمع (ی) با سند حسن؛ معجم طبران۲/۷۵۶خ (یالتارالمعرفة و -٤

 باشد. یه ثقه مکاد یز یم بن ابکاند جز عبدالله بن ح حیت، ھمه، صحین روایا
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م. یدان یم یکم و خود را در غمت شریان تو ھستیعین منصب گماشت؛ ما، شیتر بزرگ
 ».میو سرورت، شادمان؛ ما، منتظر فرمانت ھست یم و از شادکیاز غم و اندوه تو، غمنا

 /دگاه برادرم ـ یه دکدوارم یمن، ام«ن مرقوم فرمود: یدر پاسخشان، چن س نیحس
تان یرو ھمچنان سر جا نیجا بوده باشد؛ از ا صلح و جنگ، درست و به ی نهیدر زم ـ

د، و ینکن یاقدامچ ید و تا پسر ھند، زنده است، ھیده بدارید و مقصدتان را پوشینیبنش
 .١»دیخواست خدا، دستورم به شما خواھد رس گاه به رد و من، زنده باشم، آنیچون بم
قرار  یتیدگاه مسلمانان، در موقعی، از دس پس از وفات برادرش حسن س نیحس
 کیدانستند و ش یم س هیه ھمه، او را تنھا نامزد امارت، پس از وفات معاوکداشت 

 .٢دست خواھد گرفت زمام امور را به س هیاز معاو، پس س نیه حسکنداشتند 
ز به یه را نیه محمد بن حنفکردند؛ بلکبسنده ن س نیحس یکان، تنھا به تحریوفک

ه از ک یه، به خطر بزرگیند! اما محمد بن حنفیام نمای، قیتا ھمراه و فراخواندندوفه ک
را  س نیرو حس نیبرد؛ از ا یرد، پک ید میرا تھد س یوفه، او و خاندان علکمردم  یسو

 س نی، به حسیان برحذر داشت و ھشدار الزم را به او داد. ویوفکرش دعوت یاز پذ
 ییھا نامه». زندینند و خون ما را برکه ما را تباه کنھا، قصد آن دارند یا«ن فرمود: یچن

نه را ین مدکان سایامو یرد و بدل شد، نگران س نیوفه و حسکان مردم یه مک
 س نیحس ی نوشتند و از او خواستند تا درباره س هیبه معاو یا ه نامهکنیخت تا ایبرانگ

به  یگونه تعرض چیه ھکبه آنان دستور داد  یا در نامه س هیشد. معاویندیب یریتدب
 .٣نندکن س نیحس

ز از یگر و نیدیکبه  س نیوفه و حسکمردم  یھا ینگار  از نامه س هیطور قطع معاو به
گاه بوده است؛ ز ه با ھمک یروابط  أل ه از خداوندکخواست  س نیرا از حسیداشتند، آ

 .٤مسلمانان نگردد یبترسد و سبب تفرقه و چنددستگ
 س نیبودند. حس س هیعتشان با معاویبند بی، پابن یھر حال حسن و حس به

 دانست. یمان صلح ملزم میت پیات برادرش و پس از آن، به رعایخود را در زمان ح

                                                           
 ۱۷۷د، صیزیخالفة في  ؛ مواقف المعارضة۲۲۱)؛ األخبار الطوال، ص۳/۱۵۲أنساب األشراف ( -١
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  س ردن حسنکمسموم  ی نهی، در زمس هیاتھام واردشده بر معاو یبررس
ه به او داده شد، ک ی، به دنبال سمس ه حسنکات آمده است یاز روا یا در پاره

ھمسرش جعده دختر اشعث بن  ینه، به سوین زمیدرگذشت. البته انگشت اتھام در ا
ه بر اساس آن، کرده کنقل  یتیسعد روا نده) دراز شده است. چنانچه ابنکر یس (امیق

. البته ١گذاشتند یش لگن میه به مدت چھل روز، براکچنان مسموم شد  آن س حسن
ه مسموم شدن کنند کن وانمود یاند تا چن دهیوشک، یف است. برخیت، ضعین روایا

ارتباط نبوده است؛ آنان، ادعا  ید، بیزی یبرا س هیعت گرفتن معاویان بیبا جر س حسن
، ینکه اگر حسن را مسموم کغام داد یس، پیه، به جعده بنت قیمعاو د بنیزیاند:  ردهک

د یزیرد و سپس از کرا مسموم  س ب جعده، حسنین ترتیرد. بدکبا تو ازدواج خواھم 
خدا سوگند،  به«ن گفت: ید در پاسخ جعده، چنیزید. یاش وفا نما خواست تا به وعده

. در ٢»نمکبا تو ازدواج بخواھم ه کنیدانستم؛ چه رسد به ا یحسن نم ی من، تو را وصله

به نام  یه در سند آن، شخصکت نقل شده ین روایه ایشب یتی، روامقاتل الطالبنيتاب ک
. ٣ن فرقه بوده استیعه و از سران ای، شیاحمد بن عبدالله بن عمار وجود دارد؛ و

و  ین گزارش ساختگیان ایز جزو راویبن مھران ن یسیبه نام ع ییدروغگو یرافض
. ٤عه دانسته استین شیاطی، او را در شمار شیب بغدادیه خطکباشد  ین میدروغ
ش یصد ھزار درھم برایکه، یه معاوک یآورده است: زن یثم بن عدینقل از ھ ، بهیبالذر

ل بن یبه نام ھند دختر سھ س د)، ھمسر حسنیرا مسموم نما س فرستاد (تا حسن
 .٦ذاب و دروغگوستکان ی، جزو راویثم بن عدی. ھ٥عمرو بوده است

این روایات، ده نبوده، اما متأسفانه باز ھم یپوش یسکات، بر ین روایھرچند ضعف ا
 ٧اھل سنت، نقل شده است! یھا تابکاز  ی، در برخیش و دقتیرایچ پیبدون ھ

                                                           
 ف.ی، با سند ضعیق: سلمیتحق نگا: طبقات، به -١
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 ).۱/۱۱۸زان اإلعتدال (ینگا: م -٣
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 ).۳/۵۹نگا: أنساب األشراف ( -٥
 .۱۲۲رضة، صامواقف المع -٦
 .۳۹۳، صیخ الطبریتارفي  ةیات خالفة معاویمرو -٧
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ست؛ ین نیجز ا یاست؛ البته از آنان، انتظار یاتین رواینده از چنکعه، آیش یھا تابک
و  ش اساس به صحابه یراد اتھامات باطل و بیت و ایمتخصص جعل رواه آنھا، کچرا

 نه ندارند.ین زمیدر ا ییچ پروای، ھستند و ھس هیژه معاویو به
اند؛ از  اساس، سخن گفته ین تھمت باطل و بیرامون ایمحقق، پ یاز علما یاریبس
 جمله:
مسموم شد، به دو  یا سهیدس یدر پ س ه حسنکن ادعا ید: ایگو یم یالعرب ـ ابن۱

و  یچ نگرانیاز خالفت، ھ س حسن یریگ نارهکه پس از کنیل، محال است: اول ایدل
حذف  یبرا یا زهیچ انگینبود و با تحقق صلح، ھ س هی، متوجه معاویو یاز سو یخطر

شمار  به یپنھان ی مسأله یکان، ین جریه اکنیگر ایل دیوجود نداشت. دل س حسن
 ی توان درباره ین نمیب خبر ندارد؛ بنابرایمتعال، از غ جز خداوند یسکرود و  یم

ل کش نی، بدیا گواھیل یچ دلیشود، بدون ھ یش میھا پ ه مربوط به قرنک یا هیقض
ن یدر ا نبایداست  یھیدراز نمود. بد یا عده یرد و انگشت اتھام را به سوکقضاوت 

ر فتنه و تعصب بوده و یدرگ یا گونه ه بهکرد کاعتماد  یسانکات یا رواینه به اقوال و یزم
وشد ک یم یسک، ھر یتین موقعیرا در در چنیاند. ز رفته یشمار م ا اھل ھوا و ھوس بهی

توان به  یست. لذا فقط میاش ن ستهیه شاکد یمتھم نما ییزھایتا طرف مقابلش را به چ
 .١ا تعصب، نقل شده استیه عادالنه و بدون غرض و کرد کاستناد  یحیات صحیروا

را مسموم نموده، دروغ و  س ، حسنس هیه معاوکن ادعا ید: ایگو یه میمیت ابنـ ۲
ا گزارش و اقرار ی یل شرعیچ دلیاند، اما ھ ، آن را مطرح نمودهیا ه عدهکاست  یبھتان

و  یبیل غین مسأله، از آن دست مسایه اکنه وجود ندارد؛ حال آنین زمیدر ا یمعتبر
گ یه نمکاست  یپنھان گاھ یا ادعایاه بود (و توان از آن، آ ن یاز آن را نمود). بنابرا یآ

گاھین گفتاریچن ن صورت مطرح یاتھام مزبور، بد ی. گاھ٢است ی، بدور از علم و آ
 س رد تا حسنک یکس را تحریاشعث بن ق یعنی س ، پدرزن حسنس هیه معاوکشود  یم

ن اتھام را رد یا یا گونه ، به/ه یمیت د. ابنیش، مسموم نمایدختر خو ی واسطه را به
ه در یمیت . ابناست یخیات تاریروا ینقد علم ی نهیدر زم یو یانگر توانمندیه بکرده ک
فرموده است:  ص خدا است. رسول یاساس ین ادعا، ظن و گمان بید: ایگو یباره م نیا

                                                           
 .۲۲۰نگا: العواصم من القواصم، ص -١
 ).۴/۴۶۹ة (یمنھاج السنة النبو -٢
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َِديِث «
ْ
ْ�َذُب احل

َ
نَّ أ ، فَإِنَّ الظَّ نَّ  را گمانیز د.ینکاجتناب  بد، از گمان«یعنی:  ١»إِيَّاُ�ْم َوالظَّ

 .»است  دروغنوع ن یبدتر بد،
، چشم یھجر ۴۱و گفته شده در سال  ۴۰س، در سال ید: اشعث بن قیافزا ی، میو

 به یان صلح حسن با معاویاز اشعث در جر یچ نامیرو ھ نیاز جھان فرو بست. از ا
 یکیس، یبن قه اشعث کامده است؛ حال آنیان نی) به میھجر ۴۱(سال  اجلامعة عامدر 

طور  رفت و اگر در زمان انعقاد صلح، زنده بود، به یشمار م به س اران خاص حسنیاز 
 س آمد و اگر ھم ده سال زودتر از حسن یان مینه به مین زمیدر ا یاز و یحتم، نام

ن یرا به انجام چن س ھمسر حسن یعنیه دخترش کان دارد کدرگذشته، پس چگونه ام
 .٢واداشته باشد؟! یتیجنا

رد)، نادرست کرا مسموم  س ، حسنس هیه معاوکن سخن (ید: ایگو یم یـ ذھب۳
 .٣افته است؟ین واقعه بوده و از آن اطالع ی، شاھد ایسکاست؛ چه 

س، یه، به جعده بنت قید بن معاویزیاند:  ردهکت ی، رواید: برخیگو یر میثک ـ ابن۴
ب جعده، ین ترتیرد. بدک، با تو ازدواج خواھم ینکه اگر حسن را مسموم کغام داد یپ

د در یزید. یاش وفا نما د خواست تا به وعدهیزیرد و سپس از کرا مسموم  س حسن
دانستم؛ چه  یحسن نم ی خدا سوگند، من، تو را وصله به«ن گفت: یپاسخ جعده، چن

ح یدگاه من، صحیت، از دین رواید: ایافزا یر میثک ابن». نمکه با تو ازدواج کنیرسد به ا
چ عنوان یبه ھ س هین اتھام به معاوی، نسبت دادن ایق اولیطر ن بهیست؛ بنابراین

 .٤باشد یدرست نم
 ییھا ھا و دروغ را جزو بھتان س هیبه معاو ین اتھامیراد چنیخلدون، ا ـ ابن ۵

را به  یارکن ی، انجام چنیاند. و ان، آن را ساخته و پرداختهیعیه شکدانسته است 
 .٥ن دانسته استکرممید و غی، بعس هیمعاو یکتحر

                                                           
 ۲۵۶۳ی ؛ مسلم، شماره۵۱۴۳:یبخار -١
 .۲۶۶من منھاج اإلعتدال، ص یمنتقلا -٢
 .۴۰ص، س ةیخ اإلسالم، عھد معاویتار -٣
 ).۰۸/۴۳ة یالنھایة والبدا -٤
 ).۲/۵۲۷خلدون ( خ ابنینگا: تار -٥
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، به س ه حسنکد ین بھتان مطرح گردیگاه ا د: آنیگو یم یل المصریتر جمکد -۶
ن یه چنکرسد  ینظر م طور به نید، مسموم شد. البته ایزیا پسرش یه یمعاو یکتحر

شده چ عنوان مطرح نبوده و بعدھا، ساخته و پرداخته یدر آن دوران، به ھ یا مسأله
ست ین موضوع نشده و اصًال ثابت نیبه ا یا چ اشارهیھ س نیام حسیه در قکاست. چرا

را مورد عتاب و سرزنش قرار دھد و  س هی، معاویا ن واقعهیخاطر چن به س نیه حسک
 .١دیرا مطرح نما یا ن مسألهیا چنی

 کیپزش ی ، جنبهمرويات خالفة معاوية يف تاريخ الطربيتاب کث در یتر خالد الغکد

قرار داده است؛ از جمله  ینقل شده، مورد بررس س وفات حسن ی ه دربارهکرا  یاتیروا
 رده است:کسعد، نقل  ه ابنک یاتیروا

خدا سوگند  به«رون آمد، فرمود: یرفت و چون ب ییبه دستشو س حسن یـ بار۱
ر و رو یه ھمراھم بود، آن را زک یرون افتاد؛ و من، با چوبیاز جگرم، ب یا پاره کنیا
 .٢»ن بار نبودیگاه ھمانند ا چیردم. بارھا به من زھر خوراندند، اما ھک

ن بار یگاه ھمانند ا چین بار به من زھر خوراندند، اما ھیچند«فرمود:  س ـ حسن۲
 .٣»ندمکرون افیجگرم را ب یھا ه پارهکنبود 
د، و ین بار مسموم گردی، چندس آورده است: حسن یگریت دیسعد، در روا ـ ابن۳

بدش، که بر اثر آن، کخوراندند  یه سرانجام به او زھرکنیھر بار جان سالم بدر برد تا ا
 .٤ن سبب جان باختیگشت و بد یجگرش، از او خارج م یھا پاره شد و پاره پاره

مار، دچار ید: بیگو یات مین روایا کیل پزشین طاھر، در تحلین حسیالد مالکتر کد
گی ییایمیش یا ه مادهکدھد  ین، نشان مینبوده و ا یزیخونر ی عارضه ن، سبب یا زھرآ

 ییایمیاز مواد ش یانعقاد خونش نشده است. برخ یتورھاکا فایبروز اختالل در عوامل 
انعقاد  یتورھاکدر فا یجه بروز عوارضیبد، و در نتکجاد اختالل در یھا، باعث ا ا َسمی

مختلف  یھا در بخش یزیخونر، سبب ین موادیرو استعمال چن نیشود. از ا یخون م
ه ک یگردد؛ البته خون یھا م ، دھان، دستگاه گوارش و رودهینیبدن ھمچون چشم، ب

                                                           
 .۳۹۵ة، صیات خالفة معاوی؛ مرو۴۸۲ة، صیالحروب األھلفي الفتن و تابکأثر أھل ال -١
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به  یباشد و گاھ یع میصورت ما شود، به یمار خارج میاز بدن ب یتین مسمومیدر اثر چن
 یا حتیصورت جامد، لخته و  ه خون بهکان ندارد کا خونابه است و امیل زرداب کش

سم،  یا نوعی ییایمیش یه عاملکرسد  ینظر م د بهین، بعیدفع گردد. بنابرا ،یاسفنج
 .١بوده باشد س حسن یماریعامل ب

ز آماس یھا و ن از انواع سرطان ید: برخیافزا ین طاھر مین حسیالد مالکتر کد
صورت لخته و  ھمچون دفع خون به ی، با عوارضیمخاط یھا و سرطان یدستگاه گوارش

اد یبد، ک یھا ات، از آن به پارهیه در رواک یزیه ھمان چیشب یعنیھند. ھمرا یا اسفنجی
 یماریا بیسرطان  یمار، دچار نوعیه آن بکن باورم یرو بنده بر ا نیشده است. از ا

 .٢بوده است یگوارش
رو  نیف، استناد شده و از ایات ضعی، به رواکیل پزشین تحلیر است در اکان ذیشا

ت یل است. البته ما، مسمومکنه، مشین زمیقابل قبول در ا ی جهینت یکبه  یابیدست
ه، ین قضیه در صورت اثبات اکم ین باوریم و بر اینک یرا از اساس، رد نم س حسن

 بش شده است.یافتخار شھادت نص
مسموم  ی نهید در زمیزیو پسرش  س هیراد اتھام به معاویان شد، ایشتر بیچنانچه پ

نه نقل شده، از ین زمیه در اک یاتیست؛ روایح نی، از لحاظ سند، صحس ردن حسنک
سر و کچ یـ ھ س را جعده بنت اشعث ـ ھمسر حسنیباشد؛ ز یز مخدوش مینظر متن ن

تن دھد  یا سهین دسی، به چنین راحتیه بدکت نداشت یاز لحاظ مال و موقع یمبودک
نده (اشعث کر یامه جعده، دختِر کنیقتل برساند. مگر نه ا د، شوھرش را بهیزی یکتحر و به
جعده بس  ین افتخار براین مرد آن زمان بود؟ ھمیتر فین و شریس) و ھمسِر بھتریبن ق

 .٣ب یمرتض یبود؛ ھمسر پسِر فاطمه و عل ینب کپا ی از سالله یه ھمسر مردک
ن یخشمگ س حسن ی مانهکیانه و حیجو ه از اقدامات صلحک یسانکاست  یگفتن

ن راه یزم یه بر روکنند یتوانستند او را بب ینداشتند و نمرا  س دن حسنیبودند، تاب د
زنده است، مسلمانان، متحد و  س ه تا حسنکدانستند  یخوب م یلیرود. آنان، خ یم

دند و یسه چیضربه زدن به اسالم و مسلمانان، دس یرو برا نیپارچه خواھند بود. از ا یک

                                                           
 .۳۹۶ة، صیات خالفة معاویمرو -١
 آورده است. ۳۹۶ة، صیات خالفة معاویتاب مروکث در یخالد خ ین مطالب را آقایا -٢
 .۱۲۳ة، صید بن معاویزیخالفة في  رضةانگا: مواقف المع -٣
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ن یف اول در ایمتھم رده کن باورم یبرآمدند. بنده، بر ا س شتن حسنکدرصدد 
از بابت  یمکمح یلیه سکه) بودند ی(سبئ یھودی یروان عبدالله بن سبایت، پیجنا

روان یدند؛ پس از پید یخوردند و خود را در معرض نابود س هیبا معاو س صلح حسن
خوارج، بر  ی ت دانست. سابقهین جنایگر ایتوان عامالن د یعبدالله بن سبأ، خوارج را م

قتل رسانده و خوِد آن بزرگوار را  را به س شتر، پدر حسنیست؛ آنان، پین دهیپوش یسک
اد داشتند و ی رده بودند. خوارج، ھنوز جنگ نھروان را بهک یران، زخم ی هیز از ناحین

 .١رندیشتگان خود را بگکگر، انتقام ید یه بارکبودند  یمنتظر فرصت
اش،  یشانیه بر پکد ید در خواب س د: حسنیگو یعمران بن عبدالله بن طلحه م

ُ ٱقُۡل ُهَو ﴿نوشته شده است:  َحدٌ  �َّ
َ
اش  خانواده ی، خوابش را برایو .]۱[اإلخالص:  ﴾١أ

، خواب /د یردند. سعکبازگو  /ب ید بن مسیسع ین خواب را برایرد. اکف یتعر
از عمر  یادیصادقه باشد، مدت ز ییاین، رؤیه اگر اکرد کر یل تعبکن شیرا بد س حسن
 س ه حسنکد یینپا یریان ما خواھد رفت.. دیاز م یزود نمانده و به یباق س حسن

 .٢رد و چشم از جھان، فرو بستکم ین تسلیآفر جان به جان

 سحسن یزندگان ین روزهایواپس
رفتم.  س یان، نزد حسن بن علیشیاز قر یکید: به ھمراه یگو یر بن اسحاق میعم

خدا  به«رون آمد، فرمود: یرفت و چون ب ییبرخاست و به دستشو س ناگھان حسن
ر و یه ھمراھم بود، آن را زک یرون افتاد؛ و من، با چوبیاز جگرم، ب یا پاره کنیسوگند ا

گاه به  آن». ن بار نبودیگاه ھمانند ا چیردم. بارھا به من زھر خوراندند، اما ھکرو 
گر یه دکن کاز من درخواست  یخواھ یھر چه م«ه ھمراھم بود، فرمود: ک یشخص

ه خداوند، تو را کنیخواھم جز ا یچ نمیھ«پاسخ داد: ». ش نخواھد آمدی، پین فرصتیچن
ن یه واپسکم یدیم و دیرفت س ادت حسنیآن روز، به ع یفردا…د: یگو». شفا دھد

سرش  یآمد و باال س نین اثنا برادرش حسیدر ا ند.ک یم یاتش را سپریلحظات ح
ا یآ«فرمود:  س حسن» ، تو را زھر خوراند؟یسکبرادر! چه  یا«د: ینشست و پرس

ه من، کباشد  یسکاگر قاتلم، ھمان «فرمود: ». یآر«گفت: » ؟یشکاو را ب یخواھ یم

                                                           
 .۱۲۴ة، صید بن معاویزیخالفة في  رضةا: مواقف المعکر. -١
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رد (و انتقام مرا خواھد گرفت)، اما اگر کشدت عذاب خواھد  پندارم، پس خداوند، او را به یم
 .١»شته شودکخاطر من  گناه، به یب یه انسانکگمان من، درست نباشد، دوست ندارم 

 بن یت حسن به حسیوص
 س نید، به برادرش حسیفرا رس س ه چون، وفات حسنکت نموده یعبدالبر روا ابن

ه رحمت خدا بر او باد ـ کوفات نمود، پدرمان ـ  ص خدا ه رسولک یفرمود: زمان
، زمام س رکابوبه کن بود یر خدا، ایشود، اما تقد ص رمکا ین نبیه جانشکدوار بود یام

ه کدوار بود یدرگذشت، باز ھم پدرمان ام س رکه ابوبک یرد، و ھنگامیدست گ امور را به
فه ین خلییشد، تع یکه مرگش، نزدک یفه شد و زمانی، خلس به خالفت برسد، اما عمر

ه به کنداشت  کیشان بود و شیاز ا یکیه پدرمان، کرد کنفره واگذار  شش ییرا به شورا
عنوان  ، بهس د و عثمانین بار ھم پدرمان، به خالفت نرسیا یرسد، ول یخالفت م

به نزاع با  ،عت شدیب پدرمان با و دیبه شھادت رس س ن شد. و چون عثمانییفه تعیخل
 یزین حال، چیش برآمد؛ با اید و در طلب حق خویشکر یه شمشکبرخاستند تا آن یو

خواست، بر وفق  یه مکگونه  وضاع، آنرد (و اکزه، جلوه نکیش صاف و پایاز امارت، برا
ه خداوند، خالفت و کن باورم) ینم (و بر ایب ین میخدا سوگند، چن مرادش نبود). به

تو را بزنند و تو  یوفه، رأکسران  کد؛ مبادا سبیفرما یت، جمع نمینبوت را در ما اھل ب
 .٢»ام) فرا بخوانندیرا (به ق
ت ین روایداست متن ایرده است؛ چنانچه پکر نکت را ذین روایعبدالبر، سند ا ابن

ز یدر امر خالفت و ن س یمرتض یرد علیکرا با رویباشد؛ ز یست میز مخدوش و ناشاین
نقل شده، در تعارض قرار  بر و عمر کم ابوبیتقد ی نهیه از او در زمک ییھا تیروا

ل، یتفص بهن موضوع را ی، اب ٤و عمر ٣رکابوب یع زندگیل وقایدارد. بنده، در تحل
 ام. قرار داده یمورد بررس
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 قدرت خداوند یھا در نشانه س ر و تدبر حسنکتف
مرا به صحن «ش فرمود: یان خویاش، به اطراف ین لحظات زندگیدر واپس س حسن
». م)یقدرت خداوند، تدبر نما یھا ھا بنگرم (و در نشانه وت آسمانکد تا به ملیخانه ببر

، سرش را بلند ی؛ وخانه منتقل کردندرون یبسترش به بب آن بزرگوار را با ین ترتیبد
م از یمن، برا یو جان و ھست ١نمیب یشتن را نزد تو میا! من، خویبارخدا«رد و گفت: ک

ن ی، اس به حسن أل ات خاص خداوندیسان از عنا نیبد». زتر استیھا، عز تمام جان
، یجر و پاداش الھخداوند متعال نموده و به ا یم رضایشتن را تسلی، خویه وکبود 

 .٢دوار بودیام
  چینم و ھیب یشتن را نزد تو میا! من، خویبارخدا«ه گفت: کآمده است  یتیدر روا

 .٣»ص خدا بت (رحلت) رسولیده جز مصین، به من نرسیمانند ا یبتیمص
ن یرسد و انسان، واپس یه جان به لب مک یت حساسیب در آن موقعین ترتی! بدیآر

آورد و با  یخدا رو ی، با تمام وجود، به سوس ند، حسنک یم یاتش را سپریلحظات ح
اقرار نمود. در  أل ، و عظمت و جبروت اللهییایبرک، یگانگیان حال، به یزبان قال و ب

م خضوع و خشوع به درگاه پرودگار بزرگ و یار برد، مفاھک به س ه حسنک یعبارات
به  یمھربانان، و دلبستگ نیتر ربانھبه م یدواریمال امکرد و کبلندمرتبه، فوران 

چون  یا، عبادت بزرگی، ھنگام وداع با دنس ان گشت. حسنیتا، نمایکخداوند 
ن یاد نبرد و ایقدرت خداوند را از  یھا ھا و تدبر در نشانه وت آسمانکدن در ملیشیاند

گاه او را  چیبست و ھ أل شه دل به خداوندید ھمیه باکدرس ارزشمند را به ما آموخت 
 د:یفرما یمتعال، م ینبرد. خدااد یاز 

َ�َٰ�ٰتِ ٱ قِ إِنَّ ِ� َخلۡ ﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
ۡ ٱ تَِ�ِٰف خۡ ٱوَ  �ِض ۡ� ْوِ�  َ�ٰٖت � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
ِ�ّ 

 ٱ
َ
 .]۱۹۰[آل عمران:  ﴾١٩٠ۡلَ�ٰبِ ۡ�

 ی(روشن) براییھا شب و روز، نشانه ین و دگرگونیھا و زم نش آسمانیھمانا در آفر«
 ».دگار) وجود داردیشناخت آفر ی نهیخردمندان (در زم

                                                           
ام و به  یتو، راض یبه رضاکنم که باید دنیا را ترک نمایم، اما با این حال،  یچنین گمان م یعنی -١

 دوار. (مترجم).یاجر و پاداشت، ام
 ).۱۱/۲۰۹ة (یالنھایة وانگا: البد -٢
 ).۱/۷۶۲فوة (صصفة ال -٣
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ـ  ص خدا ھا ـ جز رسول ش از تمام جانیه براکشتن انداخت یبه خو ینگاھ س حسن
ند یب یشتن را نزد خدا میه خوکاذعان و اعتراف نمود  یزتر بود و سپس به درگاه الھیعز

 د:یفرما یاست. خداوند متعال، م یاو راض یرضا و خود را به او سپرده و به

نُفِسُ�مۚۡ  َوِ�ٓ ﴿
َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ  .]۲۱ات: ی[الذار ﴾٢١ِ�ُ

ا ین وجود دارد؛) آیقیاھل  یبرا یارکآش یھا و در وجود خود شما (نشانه«

 .»د؟ینیب ینم
و  یتیدن در نظام گیشی: اندیعبارت ر و تدبر در آفاق و انفس، و بهکاست تف یھیبد

مان است؛ یت ایاز عوامل تقو یکیوجود انسان)،  ی دهیچیو پ کوچکز تدبر در جھان ین
وجود دارد  یار و واضحکل آشیھا و دال و در وجود انسان، نشانه یه در جھان ھستکچرا

رت و ی، حیتیآور گ و نظم شگفت ییبایباشد. ز یدگار میانگر قدرت و عظمت آفریه بک
ان قدرت یپا یب ی از گستره یا زد و جلوهیانگ یتعجب دانشمندان و خردمندان را برم

و  یاست. گوناگون یپروردگار ھست ی از علم و دانش نامحدود و گسترده یو نمود یالھ
متعال و  یران خدایکانگر رحمت بینش، بیجھان آفر یھا موجودات و نعمت یفراوان

م و یساز تعظ نهینھا، ھمه، زمیباشد. ا یانش، نسبت به مخلوقات میپا یفضل و احسان ب
ه خداوند متعال، به ما ک یھمه نعمت نیبا وجود ا یعنیبزرگداشت خداوند متعال است؛ 

او  یتن به سو م و ھمهینکاد یم، ھمواره او را یگزارش باش د سپاسیداشته، با یارزان
 .١مان استین، روح و سّر ایم. و ایم دستوراتش شویم و با تمام وجود، تسلیاوریب یرو

ه کم برد یخواھ یپ یخوب م، بهیشیندیخداوند متعال، ب یھا دهیراگر در مخلوقات و آف
 ی اندازه به یازمندند و حتین یدگار ھستیمخلوقات، از ھر جھت، به خالق و آفر ی ھمه
ل یھا و دال ز نشانهیستند. در وجود خود ما نیاز نین یز از او، بیھم زدن ن چشم به یک
متعال  یما به خدا یکایکر یزناپذیو گر یشگیاز ھمیانگر نیه بکوجود دارد  یارکآش

ه انسان کشود  یدارد و سبب م یو تواضع وا م ی، انسان را به فروتنیرکن تفیاست؛ چن
 نداوخدد و یو تضرع، بلند نما یاز به پرودگارش، دست دعا و زاریمسلمان، با احساس ن

ه او را کن بخواھد ند و از پروردگار مھرباکاز یاد بخواند و به درگاھش، عرض نیفر را به
ش، یل و اعتماد مسلمان به خداکب توین ترتی، مصون بدارد. بدیویو دن ینید یھا انیز

                                                           
، یم، اثر صالبیرکالقرآن الفي  ةی؛ الوسط۴۹، ص/ یمان، از عالمه سعدی: شجرة اإلکر. -١

 .۲۳۹ص
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دوزد و  ی، به فضل و احسان پروردگار چشم میش از ھر زمانیشود و ب یشتر میب
ه دعا، اصل و کرد؛ چرایگ ی، قوت میابد و عبادت و بندگی یمان، تحقق مین، ایچن نیا

 .١مغز عبادت است
چون تدبر و  یاش، از عبادت بزرگ یزندگ یھا ن لحظهیدر واپس س یحسن بن عل

 ین عبادتی، به انجام چنیخوب غافل نشد و به أل قدرت خداوند یھا ر در نشانهکتف
است؛  یم گسترده و بزرگیمفاھ یه عبادت، داراکسان به ما آموخت  نیپرداخت و بد

پندارد و به اجر و  یه خود را نزد خدا مکخداوند سپرد و اذعان نمود به چنانچه خود را 
افته یمفھوم احتساب را در ش است. صحابه یاو، راض یدوار، و به رضای، امیپاداش الھ

 س از معاذ س یابوموس؛ چنانچه د اجر و ثواب داشتندیو از تمام اعمالشان، ام بودند
خوابم و پس از  یماول شب «پاسخ داد: » ؟یخوان یممعاذ! چگونه قرآن  یا«پرسید: 

رده باشد، کم مقدر یه خداوند، براکزم و ھر اندازه یخ یم دم، بریخواب یه مقدارکنیا
د یز امید اجر و ثواب دارم، از خوابم نیام، ام یداریه از بکطور  خوانم و ھمان یمقرآن 

 .٢»اجر و ثواب دارم
ه بر اساس دستورات ک یدر صورت مرد با ھمسرش، یبستر ھم یخورد و نوش و حت

 س یرا به دنبال دارد. حسن بن عل ید اجر و پاداش باشد، اجر و پاداش الھیو به ام یالھ
ر و کپنداشت و در عبادت تف یه خودش را نزد خدا مکرا وداع گفت  یدار فان یدر حال

ب، یمصا یدر ازا یبرد و به اجر و پاداش الھ یسر م ز در عبادت احتساب بهیتدبر و ن
 ه:کمه بود یرک ی هین آی، زبان حال اس دوار بود. حسنیام

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿    ۥۖ َ� َ�ِ�َك َ�ُ  ١٦٢َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱ رَّبِ ِ�َّ
ُل  وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
  ]۱۶۳-۱۶۲[األنعام:  ﴾١٦٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱَو�َِ�ٰلَِك أ

ان یه پروردگار جھانکستن و مردن من، از آن خداست یعبادت و ز بگو: نماز و«
ن یام. و من، نخست ن دستور داده شدهیندارد؛ و به ھم یکیچ شریباشد (و) ھ یم

 ».مسلمانم
 
 

                                                           
 .۲۳۹، صیة، اثر صالبی؛ الوسط۵۱مان، صیان لشجرة اإلیح و البیالتوض -١
 .۴۳۴۲ ی ، شمارهیبخار -٢
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 س ن سخنان حسنیآخر
افت، آن بزرگوار آه و ناله یشدت  س حسن یماریه بک ید: زمانیگو یم ١میابونع

؟ مگر نه یدھ یابومحمد! چرا آه و ناله سر م یا«گفت: ، نزدش آمد و یرد. شخصک یم
ز نزد پدربزرگ و یو فاطمه، و ن یالبدت، نزد پدر و مادرت علکه با جدا شدن روح از کنیا

ت حمزه و جعفر، و به یو به عموھا یرو یجه می) و خدص رمک(ا یمادربزرگت نب
نب یلثوم و زک امه و یت رقیھا م، و به خالهیب و ابراھیت قاسم و طیھا ییدا
ن سخن، برطرف یدن ایپس از شن س حسن ی د: غم و نالهیگو یم یراو» ؟یوندیپ یم

 .٢شد
بود.  س نی، برادرش حسس ن سخن به حسنیا ی ندهیه گوکآمده است  یتیدر روا

 ییمتعال، به جا یبرادرم! من، به امر و خواست خدا یا«در پاسخش فرمود:  س حسن
گاه امثال آنان را  چیه ھکنم یب یاز مخلوقات خدا را م یو تعداد ام ه ھرگز نرفتهکروم  یم

 .٣ستیگر س نیگاه حس آن». ام دهیند
 ی چنان امر بزرگ و مسأله من، با آن«فرمود:  س ه حسنکآمده است  یتیدر روا

 .٤»ام اش را نداشته شتر تجربهیه پکام  مواجه شده کیھولنا
ر و سرنوشت انسان، از آغاز خروج روح یمس ص خدا تاب خدا و سنت رسولکدر 

رو سلف  نیان شده است. از ایل بیتفص ا جھنم، بهیدر بھشت  شتا استقرار یوالبِد کاز 
س از ک چیدند؛ ھیترس یشدت از سوءخاتمه و فرجام بد م امت، به یکان نینیشیصالح و پ

ار یو مع که مالکمھم است  یقدر س، بهکش خبر ندارد و فرجام ھر یعاقبت خو
ه ک ین مؤمنان، در ھر قدمیرود. بنابرا یشمار م رش اعمال، بهیا عدم پذیرش یپذ

ترسند؛ چنانچه  ینند، از سوءخاتمه و فرجام بد، مک یه مک یتکدارند و در ھر حر یبرم
 د:یفرما یف مؤمنان میمتعال، در توص یخدا

قُلُوُ�هُ ﴿  .]۶۰[المؤمنون:  ﴾وَِجلَةٌ  مۡ وَّ
 ».ھراسان است شان، ترسان ویھا و دل«

                                                           
 ن است.کینامش، فضل بن د -١
 ).۱۱/۲۱۰ة (یة و النھایالبدا -٢
 ).۱۴/۱۰۹خ دمشق (ینگا: تار -٣
 ).۱/۱۴۸ب العبرات (ک)؛ س۶/۲۵۴مال (کالب یتھذ -٤



 سحسن مجتبی           ٥٩٦

اد ی الت قبض روح و جان دادن را بهکمرگ و مش یھا یمان، ھمواره سختیاھل ا
 ص خدا شناسند. رسول یخوب م یلیھمگان است، خ یه فراروکرا  یریدارند و مس

مرگ را بر من،  یھا یا! سختیبارخدا: «یعنی ١»موتـا� هّون يلّع سكرات ال«فرمود:  یم
 ».آسان بگردان

مرگ)  ی الموت (فرشته کترسد، مواجه شدن با مل یمرگ م یھا یانسان، از سخت یوقت
 .٢ردیگ یھراسد و ترس و وحشت، او را فرا م یدن او، میاست و از د کش ھولنایز براین

چنان ترس و  ، آن÷ مرگ) ی الموت (فرشته کمل ی د: مشاھدهیگو یم یقرطب
 یقت آن پی، به حقیسکف است و تنھا یر قابل توصیه غکند ک یجاد میدر دل ا یوحشت

اد مرگ و ی. گذشته از ٣ده استیه با آن مواجه شده و آن را با چشم خود دکبرد  یم
ه کاد داشت؛ چرای ز بهیپس از مرگ را ن  کع ھولناید وقایمرگ، با ی دن فرشتهیترس از د

م یشیندیته بکن نید بدیرو با نیند. از ایب یا را میآزمون دن ی جهینت ،انسان، پس از مردن
 ند:یگو یه فرشتگان، به آنان مکم بود یخواھ یسانکا ما، جزو یه آک

�َّ َ�َافُواْ َوَ� َ�ۡ ﴿
َ
� ْ ْ  َزنُوا وا ُ�ِۡ�

َ
 ]۳۰[فصلت:  ﴾تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ بِٱ َو�

دش به شما داده یه نوک ید، و مژده باد شما را به بھشتین نباشید و غمگینترس«
 ».شد یم

 د:یفرما یآنان م ی متعال، درباره یه خداکم بود یخواھ یسانک ی ا در جرگهی

ِينَ ٱ َ�َتَو�َّ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿   ۡ ٱَ�َفُرواْ  �َّ ۡدَ�ٰرَُهمۡ  وُُجوَهُهمۡ  ُ�ونَ يَۡ�ِ  َمَ�ٰٓ�َِكةُ ل
َ
ْ  َوأ  َوُذوقُوا

 .]۵۰[األنفال:  ﴾٥٠رِ�قِ �َۡ ٱ َعَذاَب 
افران دست که ھنگام مرگ به ک( ینیرا) بب یھول و ھراسغمبر!) اگر (آن یپ یا«(
 یرند و سر و صورت و پشت و رویگ یافران را مکه فرشتگان، جان کدھد)، بدانگاه  یم

ھمه  نیا ی د، (از مشاھدهیند): عذاب سوزان را بچشیگو یشان میزنند (و به ا یآنھا را م
 ».خورد) یرنج و ترس، به حال آنان تأسف خواھ

ُ ِلَقاَءُه، َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء «فرموده است:  ص خدا رسول َحبَّ ا�َّ
َ
، أ ِ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
َمْن أ

ُ ِلَقاَءهُ  ، َكِرَه ا�َّ ِ ھرکس، مالقات خدا را دوست داشته باشد، خداوند ھم مالقات  «: یعنی »ا�َّ

                                                           
 .۹۷۸ی تاب الجنائز، شمارهک، یترمذ -١
 .۹۴مان أوال، صی: اإلکر. -٢
 ).۱/۱۱۳رة (کنگا: التذ -٣
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شد، خداوند ھم مالقات او را ه مالقا ت خدا را دوست نداشته باکاو را دوست دارد. و ھرکس 

لَيَْس َذاك، َولَِ�نَّ « م. فرمود:یگفت: ما مرگ را دوست ندار ل شهی. عا »دوست ندارد
ِ َوَ�َراَمِتهِ  َ بِرِْضَواِن ا�َّ ُه الَْموُْت �رُشِّ َماَمُه،  .الُْمْؤِمَن إَِذا َحرَضَ

َ
ا أ َحبَّ إيَِلِْه ِممَّ

َ
ٌء أ فَلَيَْس يَشْ

ُ ِلَقاَءهُ  َحبَّ ا�َّ
َ
ِ َوأ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
ِ َوُ�ُقوَ�ِتِه، فَلَيَْس  .فَأ َ بَِعَذاِب ا�َّ اَكفَِر إَِذا ُحرِضَ �رُشِّ

ْ
َو�ِنَّ ال

َماَمُه 
َ
ا أ ْ�َرَه إيَِلِْه ِممَّ

َ
ٌء أ ِ وَ فيَشْ ُ ِلَقاَءهُ َكرَِه ِلَقاَء ا�َّ ست. بلکه ین نیھدف، ا«یعنی:  ١»َ�ِرَه ا�َّ
دھند. در  یم، بشارت یو بخشش الھ ید، او را به خشنودیایکه مرگ به سراغ مؤمن ب یھنگام

ست. پس او، یتر ن ش از آنچه که در انتظارش ھست، محبوبیبرا یزیچ چین ھنگام، ھیا
که مرگ کافر فرا  یدوست دارد. اما ھنگام مالقات خدا را دوست دارد و خدا ھم مالقات او را

ش از آنچه که در انتظارش یبرا یزیچ چیدھند. لذا ھ یم، بشارت یرسد، او را به عذاب الھ
نجاست که او، مالقات خدا را دوست ندارد و خدا ھم مالقات او را یست. ایباشد، ناگوارتر ن یم

 . »دوست ندارد
 ص خدا آن را تجربه خواھند نمود. رسوله ھمه، کاست  یلیز جزو مسایفشار قبر ن

َا ِمنَْها َسْعُد ْ�ُن ُمَعاذٍ �ا لَْو  ،إِنَّ لِلَْقرْبِ َضْغَطةً «فرموده است: 
َ

َحٌد ِمنَْها �
َ
قبر، «: یعنی ٢»أ

 س رمکا ی. نب»ابد، آن شخص، سعد بن معاذ خواھد بودی، از آن نجات یسکه اگر کدارد  یفشار
ْو ُحْفَرٌة ِمْن ُحَفِر انلَّارِ «ف قبر فرموده است: یدر توص

َ
َنَِّة أ

ْ
: یعنی ٣»َروَْضٌة ِمْن ِرَ�اِض اجل

 ییز و برپای. ما، رستاخ»جھنم است یھا از گودال یگودال ای بھشت یھا از باغ یباغ قبر،«
 د:یفرما یمتعال، م یم. خدایش رو داریامت را پیق

﴿ ٰٓ�َ 
َ
َها � ْ ٱ �َّاُس ٱ�ُّ اَعةِ ٱ َزلَۡزلَةَ  إِنَّ  َر�َُّ�مۚۡ  �َُّقوا   ]۱[الحج:  ﴾١َعِظيمٞ  ءٌ َ�ۡ  لسَّ

امت، یق ی د). ھمانا زلزلهیامت باشیاد روز قید (و به یمردم! از پرودگارتان بترس یا«

 .») استیزیانگ بزرگ (و ھراس ی واقعه
 د:یفرما یمتعال، م یبس دشوار است؛ خدا یامت، روزیروز ق

  .]۶ن: ی[المطفف ﴾٦َ�ٰلَِم�َ لۡ ٱلَِرّبِ  �َّاُس ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ ﴿
تاب) برپا کحساب و  یان، (برایشگاه پروردگار جھانیه مردمان، در پک یروز«

 .»ستندیا یم
                                                           

 .۶۵۰۷ی ، شمارهیبخار -١
 اند. حیث، صحین حدی)، رجال ا۶/۵۵مسند احمد (نگا:  -٢
 .۲۵۷۸ی ، شمارهیسنن ترمذ -٣
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نھاده  یتیگ ی ه پا به عرصهک ین انسانیھا اعم از نخست امت، تمام انسانیدر روز ق
متعال،  ید، حشر خواھند شد؛ خدایآ یا میه به دنک ین فردی) تا آخر÷ آدم یعنی(
 د:یفرما یم

ُۡموعٞ  مٞ َ�ٰلَِك يَوۡ ﴿   َّ�  ُ ۡشُهودٞ  مٞ َوَ�ٰلَِك يَوۡ  �َّاُس ٱ �َّ  .]۱۰۳[ھود:  ﴾مَّ
ه کاست  یآورند و روز یتاب) گرد مکحساب و  یه مردمان را (براکاست  یآن، روز«

 .»گردد ی، مشاھده م)ھمگان ی(از سو
اند؛  ردهکف یامت را توصیز قیانگ ھراس یھا صحنه ص رمکو رسول ا متعال یخدا

 د:یفرما یمتعال، م یچنانچه خدا

﴿ ۖ ٓ  ٱ ُدكَّتِ  إَِذا َ�َّ
َ
ا لَۡملَُك ٱوََجآَء َر�َُّك وَ  ٢١اَد�ّٗ  اَد�ّٗ  �ُض ۡ� ا َصّفٗ وَِجآْيَء  ٢٢َصّفٗ

ُر  �َ�ٰنُ ٱيَۡوَم�ِذِۢ ِ�ََهنََّمۚ يَۡوَم�ِٖذ َ�تََذكَّ ِ�ۡ  ُ�َ ٰ َّ�
َ
ۡمُت  َ�ُقوُل  ٢٣ّ�ِۡكَرىٰ ٱَو� َ�ٰلَۡيتَِ� قَدَّ

 .]۲۴-۲۱[الفجر:  ﴾٢٤ِ�ََياِ� 
شود  یده میوبکن، سخت در ھم یه زمک ید). زمانیپندار یه مکست ین نیھرگز! (چن«

د و فرشتگان، صف در صف حاضر شوند؛ یایگردد، و پروردگارت ب یو صاف و مسطح م
، چه یآمدن خود ن بهیو چند، یاورند؛ در آن روز، انسان، به خود آیدر آن روز، دوزخ را ب

 یزندگ یاش براک ین) خواھد گفت: ایبه حالش خواھد داشت؟ (بنابرا یسود

 .»فرستادم یش میشاپی) پیھا و حسنات یکیش، (نیخو
َف ِزَماٍم َمَع لُكِّ ِزَماٍم «فرموه است:  ص خدا رسول

ْ
ل
َ
يُْؤَ� جِبََهنََّم يَْوَمئٍِذ لََها َسبُْعوَن أ

َف 
ْ
ل
َ
وَ�َهاَسبُْعوَن أ ه ھفتاد ھزار مھار کآورند  یم یامت جھنم را در حالیروز ق«: یعنی ١»َملٍَك َ�ُرُّ

 ی چه صحنه یراست . به»شندک یھمراھند و آن را مفرشته، ، ھفتاد ھزار یدارد و با ھر مھار
ه کبود  کند. از ترس آن روز ھولناک یپاره م ھا را پاره ه دلکچنان است! آن کیوحشتنا

 .٢»دھم  یح میرا بر آتش جھنم ترجو عار ن ننگ یا ،من«فرمود:  س یحسن بن عل
خون مسلمانان، مورد بازخواست قرار  ی درباره یشگاه الھیه در پکد ین ترسیاز ا س حسن

یعنی:  ٣»ول ما يقيض ب� انلاس يف ادلماءأ«فرموده است:  ص خدا ه رسولکرد. چرایگ

                                                           
 .۸۰۰۱ی الجامع، شمارهح یتاب صفة النار؛ صحکمسلم،  -١
 ).۱۴/۸۸خ دمشق (یتار -٢
 ).۶۸۶۴( یبخار -٣
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ھا)  (قتل ھا خون ی هدربار ،شود یم یداوران مردم در مورد آن یه مک یزین چینخست«

 .»است
ييَِجُء «امت فرموده است: یق کھولنا یھا از صحنه یکیان یدر ب ص خدا رسول

وَْداُجُه �َْشَخُب َدًما َ�ُقوُل يَا رَبِّ 
َ
ُسُه �ِيَِدهِ َوأ

ْ
ِقيَاَمِة نَاِصيَتُُه َوَرأ

ْ
َقاتِِل يَْوَم ال

ْ
َهَذا الَْمْقتُوُل بِال

َعْرِش َ�تَلَِ� 
ْ
امت، مقتول، در حالی که موی پیشانی و سر یروز ق« :یعنی ١»َحىتَّ يُْدِ�يَُه ِمْن ال

گوید: ای  یمآورد و  یمقاتل را گرفته و از رگ گردن وی، خون، جاری است، قاتل را 

 .٢»ندک یمپروردگارم! این، مرا کشت؛ آن چنانکه او را به عرش نزدیک 
سردار جوانان  یما قرار دارد! وقت یش روی، پکی! چه روز سخت و وحشتنایآر

 ی ، ھراس دارد، حال ما و امثال ما چگونه خواھد بود؟! ھمهکبھشت، از آن روز ھولنا
م و از یانجام دھ یکم و عمل نیی، تالش نمایچنان روز آن یم و برایرید عبرت بگیما با
ه او، بس ک ش قرار دھدیخو یه ما را مشمول عفو و مھربانکم یمتعال بخواھ یخدا

 نده است.یمھربان، بردبار و بخشا

 عیدر قبرستان بق س حسن یسپارکخا
نار کمرا در «فرمود:  س نیاش به برادرش حس ین لحظات زندگیدر واپس س حسن

وجود  یزیو خونر یریم درگیه بکنید، مگر ایی) دفن نماص خدا رسول یعنیپدرم (
د و مرا در قبرستان یزین نریبه زم یچ خونیخاطر من، ھ ن صورت بهیداشته باشد؛ در ا

و  س نیوفات نمود، حس س ه حسنک یزمان». دینک) مسلمانان دفن ی(عموم
ت یوص«را سوگند داد و فرمود:  س نی، حسس رهیھمراھانش، مسلح شدند. ابوھر

وجود داشت، مرا در  یزیم خونریه دستور داد اگر بکنم ک یم یادآوریبرادرت را 
 یسپارکم، از خاکاست: مروان بن ح یگفتن». دینکمسلمانان، دفن  یگورستان عموم

ره، جابر بن عبدالله، یرد. البته ابوھرک یریجلوگ ص خدا نار رسولکدر  س حسن
ردند و ک یگریانجیگر، مید یا ه بن جعفر و مسور بن مخرمه و عدهعمر، عبدالل ابن

                                                           
، این حدیث را صحیح دانسته است، نگا: صحیح /و ابن ماجۀ؛ آلبانی  ی، نسائیت ترمذیروا -١

 ).۸۰۳۱الجامع، شماره (
شود و حاکی از آنست که  می ه از آن دارد که مقتول، خواھان تالفی و اعاده ی حق خویشیناک -٢

 .رسد می خداوند متعال، به عدل خویش، به داد وی
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نمودند و در  منتقل الغرقد  عیبقرا به  س ر حسنیک، پس نیسرانجام با موافقت حس
 .١سپردند کبه خا ل بتول ینار مادرش، زھراک

ن ینقل شده و ا یفیات ضعی، رواس یحسن بن عل یسپارکخا یدر مورد چگونگ
ات ین روایه با سوءاستفاده از اکورزان قرار داده است  ار غرضیفرصت را در اخت

اساس و  یب یلیمساند و به طرح یسه نمایش، دسیف، در جھت اھداف شوم خویضع
، از لقه یصد ی شهین عایالمؤمن ه امکاند  ردهکن بپردازند. چنانچه ادعا یدروغ

رده و ک یریجلوگ بر و عمر کو ابوب ص خدا نار رسولکدر  س حسن یسپارکخا
ه کمن است  ی نجا خانهیرا اینجا دفن نخواھد شد؛ زی، اینفِر چھارم«گفته است: 

ست و یح نیت، صحین روایا». آن را به من داداتش، یدر دوران ح ص خدا رسول
 .٢باشد یسندش، مجھول م

، به درخواست لشه یه عاکح ثابت نموده یات صحی، بر اساس روا/ ه یمیت ابن
، پاسخ مثبت داده بود. ص خدا نار رسولکاش در  جنازه یسپارکخا یبرا س حسن

نھاد و  درمیان ل شهیت را با عاسن درخوایش از وفاتش، ایپ س ه حسنکچرا
گر، ید یا ند. اما عدهیرا در خانه اش دفن نما س ه حسنکرد کز موافقت ین ل شهیعا

، س شدند و گفتند: چون عثمان ص خدا نار رسولکدر  س حسن یسپارکمانع از خا
نمانده  یزیرو چ نید آنجا دفن شود. از ایگر ھم نبایس دکچ یدر آنجا دفن نشده، پس ھ

نقل شده است. چنانچه در  یاساس یت بایز روایباره ن نی. در ا٣شودپا  ه آشوب بهکبود 
ب یعج یلیه ابان بن عثمان بن عفان گفت: خکخ آمده است یتار یھا تابکاز  یبرخ

ه کر و عمر، دفن شود، حال آنکو ابوب ص خدا ه پسِر قاتل عثمان در جوار رسولکاست 
ت، واقعًا ین روایسند ا ٤پرده شد!س کالغرقد، به خا عید مظلوم در بقیرمؤمنان، شھیام

انگر یه بکوجود دارد  یاتیخ، روایتار یھا تابکدارد. در  یستیف است و متن ناشایضع
باشد؛  یم ص خدا در جوار رسول س حسن یسپارکم از خاکمروان بن ح یریجلوگ
ق ی، ضمن تحقیتر محمد صامل سلمکف است. دیات، ضعین روایا یاست: تمام یگفتن

                                                           
 .۹۸فة. صیة الشرینگا: الدوحة النبو -١
 ).۳/۲۷۶ر أعالم النبالء (ی: سکر. -٢
 ).۲۷/۲۲۲( ی: الفتاوکر. -٣
 ف است.یشدت ضع ت، بهین روای)، سند ا۱/۳۵۵طبقات ( -٤
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ان یات مورد اشاره را، بین موضوع پرداخته و ضعف روایتاب طبقات، بدکش بر یخو
 .١نموده است

، نقل س حسن یسپارکخا ی ه دربارهکم یپرداز یم یحیت صحیان روایبه ب کنیا
 شده است:

اش به برادرش  ین لحظات زندگیدر واپس س ه حسنکت نموده یابوحازم روا
ه کنید، مگر ایی) دفن نماص خدا رسول یعنینار پدرم (کمرا در «فرمود:  س نیحس

به  یچ خونیخاطر من، ھ ن صورت بهیوجود داشته باشد؛ در ا یزیو خونر یریم درگیب
 س ه حسنک یزمان». دینک) مسلمانان دفن ید و مرا در قبرستان (عمومیزین نریزم

را سوگند  س نی، حسس رهیو ھمراھانش، مسلح شدند. ابوھر س نیوفات نمود، حس
وجود  یزیم خونریه دستور داد اگر بکنم ک یم یادآوریت برادرت را یوص«فرمود: داد و 

 س رهید: ابوھریگو یم یراو». دینکمسلمانان، دفن  یداشت، مرا در گورستان عموم
الغرقد  عیرا در بق س گاه حسن موافقت نمود و آن س نیه حسکرد ک یقدر پافشار آن

نار کآوردند تا در  یرا م ÷ یپسر موس اگر«فرمود:  س رهیسپردند. ابوھر کبه خا
ا یشدند، آ ینار پدرش، مکدر  یو یسپارک، مانِع خایا بسپارند و عده کپدرش، به خا

ه کامبر خداست ین، پسر پیا«. فرمود: یگفتند: آر» ، ظلم و ستم نبود؟یارکن یچن
، چھل روز طول س حسن یماری. ب٢»ندینار پدرش دفن نماکاند تا در  رش را آوردهیکپ
 س نی، به درخواست حسس د بن عاصیرا وداع گفت، سع یو چون دار فان ٣دیشک

 ید بن عاص، در آن زمان، والیرا امامت داد. سع س حسن ی جلو شد و نماز جنازه
داد، حاضر  یان مسلمانان رویه مک ییھا ھا و جنگ از فتنه یک چینه بود و در ھیمد

وفه را بر عھده ک، امارت س ، در زمان عثمان بن عفانید. وینجنگ س هینشد و با معاو
سخن  ی وهیسخن گفتنش، به ش ی وهیسخنور بود و ش ید بن عاص، شخصیداشت. سع

ت یمأمور س عثمان بن عفان یرو از سو نیشباھت داشت؛ از ا ص خدا گفتن رسول
وفات نمود،  س ه حسنک ی. زمان٤ندک یارکتابت قرآن، ھمکه با مأموران کافت ی

                                                           
 ).۲۵۷،۳۶۴، ۱/۳۵۶: طبقات (کر. -١
 ح.ی) با سند صح۱/۳۴۰طبقات ( -٢
 ).۳/۱۹۰ن (یحیالصح یعل کنگا: المستدر -٣
 ).۳/۴۴۸ر أعالم النبالء (ینگا: س -٤
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 یست، با صدایگر یه مک یستاد و در حالیا یمسجد النب ینار درب ورودک س رهیابوھر
، ص خدا  رسول ی ه امروز، جگرگوشهکد ییمردم! بگر یا«اد برآورد: یبلند، فر
ع، از یه بقکردند کت کشر س حسن ی ع جنازهییدر تش یتیچنان جمع . آن١»درگذشت

سوزن انداختن ھم  یجا یحت ٢نداشت؛س را ک چیش ھیگر گنجایثرت ازدحام، دک
ا و یبه دن یچ رغبتیزگار بود و ھیبردبار، فاضل و پرھ یتی، شخصس . حسن٣نبود
به  یابید دستیا و پست و مقامش را به امیرو دن نینداشت؛ از ا یویدن یھا مقام

 رد.ک، رھا ید خداوندیماندگار و جاو یھا نعمت
، خردمند، باوقار، یبارویامام، آقا و زن ید: ایگو یم س حسن ی درباره / یذھب

حسن . رحمت و رضوان خداوند، بر ٤دار، ستوده و بزرگوار بود نیزگار، دیبخشنده، پرھ
ش اعم از ین بندگان خوینار آن بزرگوار، با بھترکمتعال، ما را در  یباد؛ خدا یمجتب

، سیحسن مجتب رتیه سک یراست جا بگرداند. به یکن، شھدا و صالحان، یقیامبران، صدیپ
 رد.ید سرمشق اھل خرد و مسلمانان قرار بگیاست با یفراوان یھا ھا و آموزه نده از درسکآ

 س یبر سال وفات حسن مجتب یدرآمد
 س را سال وفات حسن یھجر ۴۹رت، سال یس ینگاران و علما خیشتر تاریب

 ۵۱سال ث، یتر خالد الغکھم گفته شده است. د ۵۱٧و  ۵۰٦. البته سال ٥اند دانسته
 .٨ن استیز ھمین / یدانسته، و قول بخار س را سال وفات حسن یھجر

، یھجر ۵۱در سال  س ه حسنکدھم و معتقدم  یح مین قول را ترجیز ھمیبنده ن
 ی. ذھب٩سال، عمر نمود ۴۷ س د: حسنیگو یم /درگذشته است. جعفر صادق 

                                                           
 .۹۸فة، صیة الشری)؛ الدوحة النبو۱۲/۲۱۱ة (یالنھایة والبدا -١
 )؛۱۲/۲۱۱ة (یالنھایة والبدا -٢
 ).۱/۳۵۱نگا: طبقات ( -٣
 ).۳/۲۵۳ر أعالم النبالء (یس -٤
 ).۶/۲۵۶مال (کب الی)؛ تھذ۳/۶۴؛ أنساب األشراف (۲۰۹فة، صیخ خلیتار -٥
 )۷/۱۲۰( یخ الخلفاء، فتح الباریتواراألبناء بأنباء و -٦
 .۴۰۲، صیخ الطبریتارفي  ةیات خالفة معاویمرو -٧
 ).۳/۲۷۷؛ سیر أعالم النبالء (۴۰۲، صیخ الطبریتارفي  ةیات خالفة معاویمرونگا:  -٨
 ).۳/۲۷۷ر أعالم النبالء (ینگا: س -٩



 ٦٠٣ سفصل دوم:  به خالفت رسیدن حسن به علی 

رده کسال، عمر  ۵۸ س ه حسنکنیبر ا یت منسوب به جعفر صادق مبنید: روایگو یم
سال دانسته و در  ۴۸را  س ث، عمر حسنیتر خالد الغک. د١باشد یاست، نادرست م

، س یه گفته است: حسن بن علکعبدالبر، استناد نموده  د گفتارش، به سخن ابنییتأ
ت ین روایتر حین، صحی، چشم به جھان گشود. و ایماه رمضان سال سوم ھجر ی مهین

 س عنوان زادروز حسن خ را بهین تاریز ھمین /حجر  . ابن٢باشد ینه مین زمیدر ا
 .٤سال داشت ۴۸ھنگام وفاتش،  س رو حسن نی. از ا٣د نموده استییتأ

ن افتخار ید و ایار، به شھادت رسکانتیخ یا توسط عده س یھر حال حسن بن عل به
در  ییسزا به  ریرش، تأثینظ یب  یاصالح ی ساختن برنامه یه با عملکبش گشت یبزرگ، نص
اروان تمدن و کمسلمانان در  ینیآفر و بازگشت نقش یامت اسالم یپارچگ یکوحدت و 

ن یون ای، مدین امت اسالمیداشته باشد. بنابرا یتین خدا در سراسر گینشر و گسترش د
 یداخل یھا امت اسالم بود و به فتنه یه پرچمدار اتحاد و ھمبستگکبزرگوار است  یآقا

زد وھش، اسوه و زبانکباش ییباکیو ش با و صبرید و با جھاد و تالش زان دایجامعه، پا
خ، یه تارکادگار گذاشت ی از خود، به یردیکچنان رو خ قرار گرفت و آنیھمگان در طول تار

ھا و  شدن سال یه سپرکو گذشت شب و روز، و بلاست ما حفظ نموده  یآن را برا
گاه یھا، آن را از  قرن  رد.کر، محو نخواھد یضم و روشناد مردم و مسلمانان آ

 ۱۱/۴/۲۰۰۴برابر با  یھجر ۱۴۲۵صفر سال  ۲۱خ یتاب را در تارکن یبنده، ا
رده ک ینواز ره، بندهاھمو یفضل و دھش الھ ان رساندم.یپا به ۲۱:۴۵، ساعت یالدیم

 یرد و ما را به رفاقت و ھمراھین عمل را بپذیه اکخواھم  یمتعال م یاست. از خدا
 د:یفرما می د. خداوند متعالیرم بفرماکن، شھدا و صالحان میقیصدامبران، یپ

ا َ�فۡ ﴿  ُ ٱ َتحِ مَّ ۖ  ُمۡمِسَك  فََ�  ةٖ لِلنَّاِس ِمن رَّۡ�َ  �َّ  ِمنۢ  َ�ُۥ ُمۡرِسَل  فََ�  ُ�ۡمِسۡك  َوَما لََها
ِۦۚ   .]۲[فاطر:  ﴾٢ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱَوُهَو  َ�ۡعِده

ند و از ھر ک یریتواند از آن جلوگ ینم یسکد، یمردم بگشا یرا برا یخداوند، ھر رحمت«
تواند آن را روانه سازد و خداوند، توانا  یجز او نم یسکند، ک یریه خداوند، جلوگک یزیچ

                                                           
 ھمان. -١
 ).۱/۳۸۴عاب (یاإلست -٢
 ).۲/۶۸اإلصابة ( -٣
 .۴۰۲ة، صیات خالفة معاویمرو -٤
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 .»دھد) یمت انجام مکرا با ح یارکرا دارد و ھر  یارکھر  ییه تواناکم است (کیو ح
ستم و به فضل و یا یالله متعال، مگاه  ار به درک خاشع و توبه یان، با قلبیدر پا

 یاریرم فرموده و مرا که او، ھمواره فضل و کنم ک یاعتراف م ،بخشش او بر خود
م و با توسل یستا یه ھمواره بر من نھاده، او را مک یرسانده است. به خاطر آن ھمه منت

ش یخو ین عمل را خالص به رضایه اکخواھم  یاز او م ش،یکن ھای نام به صفات واال و
ن یه در اک یه به ھر حرفکخواھم  یبندگانش، سودمند قرار دھد؛ از او م یبگرداند و برا

د. از یفزایم بیھا یکین یگرداند و آن را بر ترازوبام، مرا مستحق ثواب  موضوع نوشته
ازمند به عفو ین ی ن بندهیه اکخواھم  یخوانند، م یتاب را مکن یه اک یمسلمانان ی ھمه

ن بنده یا یشان، رحمت و رضوان خداوند را برایاد نبرند و در دعاھایرا از  یو غفران الھ
 نند.کمسألت 

ۡوزِۡعِ�ٓ  َرّبِ ﴿
َ
نۡ  أ

َ
ۡشُكرَ  أ

َ
�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ نِۡعَمتََك  أ

َ
َّ  َعۡمَت � َ�َ  ٰ يَّ  َوَ�َ نۡ  َ�ِٰ�َ

َ
ۡ�َمَل  َوأ

َ
ِ  أ  احٗ َ�ٰل

ۡدِخۡلِ�  تَۡرَضٮٰهُ 
َ
ٰ ٱ ِعَبادِكَ  ِ�  بِرَۡ�َتَِك  َوأ  . ]۱۹[النمل:  ﴾لِِح�َ ل�َّ

ه به من و پدر و مادرم کباشم  ییھا گزار نعمت وسته سپاسیه پکن کپروردگارا! چنان «
و  یباش یھا راض ه تو، از آنکانجام دھم  یکین یارھاکقم ده تا یو توف یه اداشت یارزان

 .»ات بگردان ستهیو شا یکبندگان ن ی مرا در پرتو مرحمت خود، از زمره
 كأتوب إليك وأشهد أن ال إله إال أنت أستغفر كبحمداللهم و كسبحان

 منيـآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العالو



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤلف ی نامه تابک

، چاپ دوم، ین محمد بن احمد بن عثمان ذھبیالد شمس ر أعالم النبالء:یس -۱
 . ھ۱۴۰۲روت، یالرسالة، ب ی مؤسسه

 ، دارالمعارف، قاھره.یریابوعبدالله مصعب بن عبدالله زب ش:ینسب قر -۲
 . ھ ۱۴۲۰تر فاروق حمادة، دارالقلم، دمشق، چاپ اول، کد فة:یة الشرینبوالدوحة ال -۳
ث: سعد یج احادی؛ تخریمحمد بن احمد بن حماد دوالب ة:یة الطاھرة النبویالذر -۴

 . ھ۱۴۰۷ت، چاپ اول، یوکة، یالحسن، انتشارات دارالسلف کالمبار
 تا. یروت، بی، دار صادر، بیع زھریمحمد سعد بن من :یبرکالطبقات ال -۵
 روت، لبنان.ی، بیتب اإلسالمکمسند احمد، الم -۶
ن یب ارناؤوط و حسی: شعقی، تحقیابوحاتم بن حبان بست حبان: ح ابنیصح -۷

 . ھ۱۴۰۴الرسالة، چاپ اول،  ی سهاألسد، مؤس
تب ک، دارالیشابوریعبدالله نابوعبدالله محمد بن  ن:یحیالصح یعل کالمستدر -۸

 . ھ۱۴۱۱روت، لبنان، چاپ اول، یة، بیالعلم
تبة ک، چاپ دوم، میمان بن احمد طبرانیابوالقاسم سل ر:یبکال یمعجم الطبران -۹

 . ھ۱۴۰۶م، کالعلوم و الح
 ی د، مؤسسهیظ سویمحمد نور بن عبدالحف ة للطفل:یة النبویمنھج الترب -۱۰

 . ھ۱۴۱۴ة، چاپ پنجم، یاإلسالمروت لبنان، المنار یان، بیالر
 ، چاپ نشده.یردکخان یفت :یاسیو دوره الس یعل الحسن بن -۱۱
ر، چاپ اول، ک، دار الفیل بخاریابوعبدالله محمد بن اسماع :یح البخاریصح -۱۲

 . ھ۱۴۱۱
 . ھ۱۴۱۶د، دار العاصمة، چاپ سوم، یر عبدالله ابوزکب ة المولود:یتسم -۱۳
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 ، چاپ اول.ۀیندرکمان، اسیدار اإل، ینصر صنقر ال:یة األجیموسوعة ترب -۱۴
، یاء التراث العربی، دار إحیق: محمد فؤاد عبدالباقیتحق ح مسلم:یصح -۱۵

 م.۱۹۷۲روت، چاپ دوم، یب
 م.۱۹۳۸ر، ک، دارالفیترمذ یسیمحمد بن ع یسیابوع :یسنن الترمذ -۱۶
، کیم یابوالعباس احمد بن محمد طبر :یالقرب یمناقب ذوفي  یخائر العقبذ -۱۷

 ة، شارجه، امارات.تبة الصحابکم
 .یمان بن احمد طبرانیابوالقاسم سل ر:یالصغ یالمعجم الطبران -۱۸
 .کخالد الع موسوعة عظماء حول الرسول: -۱۹
 .ۀیقید، انتشارات توفیالس یفتح یمجد األطھار: یت النبیب  رة آلیس -۲۰
روت، یة، بیتب العلمکحجر، دار ال بن یاحمد بن عل ز الصحابة:ییتمفي  اإلصابة -۲۱

 . ھ۱۴۱۵چاپ اول، 
وسف بن عبدالله بن عبدالبر، دار یابوعمر  معرفة األصحاب:في  عابیاإلست -۲۲

 . ھ۱۴۱۲روت، چاپ اول، یل، بیالج
 یق: علی، تحقیمحمد بن عثمان ذھب نقد الرجال:في  زان اإلعتدالیم -۲۳

 ة، چاپ اول، قاھره.یتب العربکاء الی، دار إحیالبجاو
ن، چاپ دائرة المعارف کدارآباد دیحجر، ح بن یاحمد بن عل زان:یلسان الم -۲۴

 . ھ۱۴۱۳ة، یالعثمان
ان، چاپ اول، ی، دار الریر دمشقیثک ابوالفداء حافظ ابن ة:یالنھاة ویالبدا -۲۵

 . ھ۱۴۰۸
 حجر. ابن ب:یب التھذیتقر -۲۶
 ة.یطانیدائرة المعارف البر -۲۷
ق: عبدالسالم ی، تحقیبن احمد بن حزم اندلس یعل جمھرة أنساب العرب: -۲۸

 . ھ۱۳۸۲ھارون، قاھره، 
، یالجوز ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل، دار ابن فضائل الصحابة: -۲۹

 . ھ۱۴۲۰، چاپ دوم، یعربستان سعود
ح: ی، تصحیپورکمحمد عبدالرحمن مبار :یلشرح سنن الترمذ یتحفة األحوذ -۳۰

 عبدالرحمن محمد عثمان، چاپ اعتماد، نشر محمد عبدالمحسن.
 قرطبه. ی محمد رشاد سالم، مؤسسهق: یه، تحقیمیت ابن منھاج السنة: -۳۱



 ٦٠٧ ی مؤلف کتابنامه

ن ابومحمد عبدالله بن احمد بن محمد یموفق الد ن:ییأنساب القرشفي  نییالتب -۳۲
 تب، چاپ دوم.ک، عالم الیمیف الدلیق: محمد نای، تحقیابن قدامة المقدس

 ر، چاپ دھم.یظھ یاحسان الھ ت:یأھل البعة ویالش -۳۳
 ة.یقیم، التوفکیمنصور عبدالح ت:ینساء أھل الب -۳۴
 ، دارالقلم.یابوالحسن ندو طالب: یبن أب یابوالحسن عل یلمرتضا -۳۵
 . ھ۱۴۱۷اء التراث، چاپ دوم، یھشام، دار إح ابن ة:یرة النبویالس -۳۶
، چاپ اول، یتاب العربک، دار الیمحمد احمد بن عثمان ذھب خ اإلسالم:یتار -۳۷

 . ھ۱۴۰۷
 .یھقیب دالئل النبوة: -۳۸
تاب ک، دار الیثمیالھ یبن اب یعلن ینورالد مجمع الزوائد و منبع الفوائد: -۳۹

 . ھ۱۴۰۲روت، چاپ دوم، ی، بیالعرب
 ر.ک، دار الفینید قزویحافظ ابوعبدالله محمد بن ز ماجة: سنن ابن -۴۰
بن محمد  یر، ابوالحسن بن علیاث ن ابنیعزالد معرفة الصحابة:في  أسد الغابة -۴۱

 . ھ۱۴۱۷روت، چاپ اول، ی، بیاء التراث العربی، دار إحیجزر
، دار یم احمد بن عبدالله اصفھانیابونع اء:یاء و طبقات األصفیاألولة یحل -۴۲

 روت.یة، بیتب العلمکال
 . ھ۱۴۰۸، دارالنفائس، چاپ سوم، یم العلیابراھ ة:یرة النبویح السیصح -۴۳
 روت.ی، دار المعرفة، بیالجوز امام ابوالفرج ابن صفة الصفوة: -۴۴
، دار الدعوة، یدیدالله الحمز عبیتر عبدالعزکد مواقف و عبر: یخ اإلسالمیالتار -۴۵

 . ھ۱۴۰۸ه، داراألندلس الخضراء، جدة، چاپ اول، یندرکاس
  . ھ۱۴۱۲، چاپ دوم، یتب اإلسالمک، المیصالح احمد الشام رة:ین السیمن مع -۴۶
 ه.یندرکمان، اسی، دار اإلیمحمد صالب یعل ة:یبورة النیالس -۴۷
اض، ی، ریة العربیتب التربک، مین آلبانیمحمد ناصر الد داود: یح سنن أبیصح -۴۸

 . ھ۱۴۰۵چاپ اول، 
محمد  یعل طالب: یبن أب ین علیرالمؤمنیرة أمیسفي  المطالب یأسم -۴۹

 ، دار الفجر، قاھره.یصالب
مان بن سالم بن یتر سلکدط: یإلفراط و التفرن ایت بیأھل البفي  دةیالعق -۵۰

 . ھ۱۴۲۰، چاپ اول، یتبة اإلمام البخارک، میمیرجاء السح
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روت، ی، چاپ دارالمعارف، بیھقین بیحافظ احمد بن حس :یبرکلسنن الا -۵۱
 اض.یتبة المعارف رکع: میتوز

، یلیم الرحیتر ابراھکد الضال: یاآلل من إفتراءات السماو إلنتصار للصحب وا -۵۲
 . ھ۱۴۱۸ة، چاپ اول، یتبة الغرباء األثرکم

 وان محمد اقبال.ید -۵۳
 چا. یس. بیعثمان الخم ن:یث بشأن السبطیأحاد -۵۴
بن  ین علیر عالءالدین األمیابوالحس حبان: ح ابنیب صحیتقرفي  اإلحسان -۵۵

 م.۱۹۸۷روت، چاپ اول، یة، بیتب العلمکبلبان، دارال
 . ھ۱۴۱۸، دارالوطن، چاپ اول، یجیق: عبدالله الدمی، تحقیآجر عة:یالشر -۵۶
و محمود  یق: طاھر احمد الزاویر، تحقیاث ابن ث:یب الحدیغرفي  ةیالنھا -۵۷

 .یمحمد الطناح
 روت.ی، دارالمعرفة، بیحجر عسقالن ابن :یالبار فتح -۵۸
 کیوسف بن زین ابوالحجاج یالد جمال تحفة األشراف بمعرفة األطراف: -۵۹

 مة.ی، دارالقیعبدالرحمن المز
، یبن شرف نوو ییحین یالد یا محیرکابوز ح مسلم:یصح یعل یشرح النوو -۶۰

 م.۱۳۴۰ھـ/ ۶۷۶سال ی درگذشته
ھمام، چاپ  بن عبدالواحد معروف به ابن ن محمدیالد مالک ر:یالقد شرح فتح -۶۱

 . ھ۱۳۹۷روت، چاپ دوم، یر، بکدارالف
ن یعالءالد مذھب اإلمام احمد: یمن الخالف عل معرفة الراجحفي  اإلنصاف -۶۲

 .یمان مرداویبن سل یابوالحسن عل
روت، چاپ دوم، یة، بیتبة العلمک، المیمان محمد خطابیمعالم السنن، ابوسل -۶۳

 . ھ۱۴۰۱
النجار، نشر دارالمعرفة،  یح: محمد زھری، تصحیس شافعین ادرمحمد ب األم: -۶۴

 روت.یب
 ر.ک، نشر دارالفینوو :المجموع شرح المھذب -۶۵
محمد  ن:یعابد ابن ۀیمختار معروف به حاشالدر ال یرد المختار عل ۀیحاش -۶۶

، یالحلب ین، چاپ دوم، چاپ البابیعابد ، مشھور به ابنیمان عمر دمشقی
 مصر.
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 یاحمد بن محمد صاو :کمذھب اإلمام مال یإل كالمسال ربألق كبلغة السال -۶۷
 . ھ۱۳۹۸روت، ی، دارالمعرفة، بکیمال

، نشر یمحمد احمد بن عرفة الدسوق ر:یبکالشرح ال یعل یة الدسوقیحاش -۶۸
 ر.کدارالف

، دار یبن عماد حنبل یابوالفالح عبدالح أخبار من ذھب:في  شذرات الذھب -۶۹
 روت.ی، بیاء التراث العربیإح

، یتاب العربک، دار الیمان بن خلف باجید سلیابوالول شرح موطأ: یالمنتق -۷۰
 . ھ ۱۴۰۴چاپ چھارم، 

ن ابوالحسن یعالءالد ة:یمیت اإلسالم ابن خیش یمن فتاو ةیارات الفقھیاإلخت -۷۱
 روت.ی، دار المعرفة، بیق: محمد حامد الفقی، تحقیبن محمد بعل یبن عل

 روت.یل، بیم، دار الجیالق ابن ن:یإعالم الموقع -۷۲
 ر، دمشق.یثک ، دار ابنیندو مختارات من أدب العرب: -۷۳
 ه.یندرکمان، اسیس، داراإلیعثمان خم خ:یحقبة من التار -۷۴
 م.۲۰۰۳ه، چاپ یندرکمان، اسیمحمد سالم الحضر، داراإل قة:یثم أبصرت الحق -۷۵
 . ھ۱۴۰۶، چاپ اول، یتر احمد جلکد الفرق:في  دراسات -۷۶
 چا. یصل نور، بیاإلمامة و النص، ف -۷۷
ة، یم محمد با عبدالله، دارالرایرکتر محمد باکد رق:ن الفیة أھل السنة بیوسط -۷۸

 . ھ۱۴۱۵اض، چاپ اول، یر
ر معروف به کب یابوعبدالله محمد بن اب ر العباد:یخ یھدفي  زاد المعاد -۷۹

 . ھ۱۳۹۹م، چاپ اول، یق ابن
محمد ابوشھبة، دارالقلم، دمشق،  ضوء القرآن و السنة:في  هیة النبوریالس -۸۰

 . ھ۱۴۱۷اپ سوم، چ
 خلدون. مقدمة ابن -۸۱
 محمد شراب، دارالقلم، دمشق. :یاإلمام الزھر -۸۲
تر محمد رفعت جمعه، ک، دیجمال عبدالھاد ق:یر الصدکاستخالف أبوب -۸۳

 دارالوفاء، المنصورة، چاپ اول.
 اض، چاپ اول.یبة، ری، دارطیحمد یمجد ر رجل الدولة:کأبوب -۸۴
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تبة العلوم ک، چاپ اول، میالعمراء یرم ضکتر اکد عصر الخالفة الراشدة: -۸۵
 منوره. ی نهیم، مدکالحو

 فة، دار الصحابة.یحامد محمد الخل :یالعصر الراشدفي  األنصار -۸۶
مان، ی، داراإلیمحمد صالب یعل ق:یر الصدکب یرة أبیق بسیرفع الضاإلنشراح و -۸۷

 ه.یندرکاس
 .همحمد عمار م:کأصول الحاإلسالم و -۸۸
خ، یبن عائض حسن الش یناصر بن عل رام:کالصحابة الفي  دة أھل السنةیعق -۸۹

 . ھ۱۴۱۳اض، چاپ اول، یتبة الرشد، رکم
تب کشعوط، الم یم علیتر ابراھکد خ:یمن التار یجب أن تمحیل یأباط -۹۰

 . ھ۱۴۰۸، چاپ ششم، یاإلسالم
 روت.ی، بیدار الغرب اإلسالم :یب بغدادیخ بغداد، خطیتار -۹۱
، چاپ دوم، یل اشعریماعبن اس یابوالحسن عل انة:یاإلبانة عن أصول الد -۹۲

 نه.یمد یدانشگاه اسالم
، یب باقالنیر بن طکابوب جوز الجھل به:یجوز اعتقاده و الی مایاإلنصاف ف -۹۳

 روت، چاپ اول.یتب، بکدر، نشر عالم الین احمد حیق: عماد الدیتحق
ر کتر عبدالرحمن الشجاع، دارالفکد لراشدة:الخالفة اعھد النبوة وفي  دراسات -۹۴

 . ھ۱۴۱۹اول،  المعاصر، چاپ
 .یتب اإلسالمک، منشورات المین آلبانیمحمد ناصرالد ماجة: ح سنن ابنیصح -۹۵
 . ھ۱۴۰۷روت، چاپ اول، یر، بک، دارالفیابوجعفر طبر :كخ األمم و لملویتار -۹۶
 .یمان بن احمد طبرانیابوالقاسم سل األوسط: یمعجم الطبران -۹۷
، دارالرضا، یلقفازتر ناصر اکد :ۀیعشر یة اإلثنیعة اإلمامیھب الشأصول مذ -۹۸

 مصر، چاپ سوم.
ق: ی، تحقینیجو یابوالمعال أصول اإلعتقاد:في  قواطع األدلة یاإلرشاد إل -۹۹

 ، مصر.یتبة الخانجکعبدالمنعم، م یو عل یوسف موسیمحمد 
محمد  ة:یلنھاة ویتاب البداکب یو تھذ بیطالب و ترت یبن أب یخالفة عل -۱۰۰

 . ھ۱۴۲۲، دارالوطن، چاپ اول، یصامل سلم
 . ھ۱۴۰۰روت، چاپ یدارب :یعقوبیخ الیتار -۱۰۱
، یاءالتراث العربی، دارإحیریش یق: علیر، تحقیاث ابن خ:یالتارفي  املکال -۱۰۲
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 روت، چاپ اول.یب
ر، چاپ اول، ی، دارالبشیمین تمیعزالد ن اإلصالة و المعاصرة:یب یالشور -۱۰۳

 . ھ۱۴۰۵
، یثیرة اللیھب یاط بن أبیفة بن خیابوعمر خل اط:یفة بن خیخ خلیتار -۱۰۴

الرسالة و دار القلم،  ی ، چاپ دوم، مؤسسهیاء العمریرم ضکق: ایتحق
 . ھ۱۳۹۷چاپ

روت، چاپ یحزم، ب ، دار ابنیتر فضل الھکد ش أسامة:یر جکب یقصة بعث أب -۱۰۵
 . ھ۱۴۲۰سوم، 

تر کد ن:یالخلفاء الراشدو ص زمن الرسولفي  اإلسالم یخ الدعوة إلیتار -۱۰۶
 . ھ۱۴۰۷منوره، چاپ اول،  ی نهیتبة الدار، مدک، میل عبدالله مصریجم

 روت.یة، بیتبة العصرکعباس محمود عقاد، الم ق:یة الصدیعبقر -۱۰۷
 .۱۹۷۱ل، دار المعارف مصر، چاپ یکن ھیمحمد حس ر:کق أبوبیالصد -۱۰۸
 م.۱۹۹۷تبة الرسالة، عمان، چاپ دوم، کالعتوم، م یتر علکد ة الردة:کحر -۱۰۹
 .یتب اإلسالمکالم ،ین آلبانیق: محمد ناصر الدیتحق ح:یاة المصابکمش -۱۱۰
 . ھ۱۴۲۲روت، چاپ اول، یة، بیتبة العصرکالم ام المولود:کتحفة المودود بأح -۱۱۱
، یسالم بھنساو ة:یمقراطیو الد ین الشوریالخلفاء الراشدون بالخالفة و -۱۱۲

 م.۱۹۸۶ت، چاپ دوم، یوکة، یتبة المنار اإلسالمکم
لوفاء، ، دارایمحمد صالب یتر علکد القرآن و السنة:في  نکیفقه التم -۱۱۳

 . ھ۱۴۲۱المنصثورة، چاپ اول، 
 .یر الطبریتفس -۱۱۴
اء ی، دار إحیبن حسن بن ھبة الله شافع یابوالقاسم عل ر:یبکخ دمشق الیتار -۱۱۵

 . ھ۱۴۲۱، چاپ اول، یالتراث العرب
 ا.چ یة، بیاض الحدیتبة الرکنشورات موسف، میامام ابو الخراج: -۱۱۶
 روت.یج، ببة، دارالتایش یث و اآلثار، ابن ابیاألحادفي  مصنف -۱۱۷
ق: محمد عبدالله زربان ی، تحقیمنیابومحمد  ن فرقة:یعقائد الثالثة و السبع -۱۱۸

 . ھ۱۴۱۴تبة دار العلوم، چاپ اول، ک، میغامد
 روت.یب حجر، دار صادر، بن یب: احمد بن علیب التھذیتھذ -۱۱۹
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ن یق: محب الدی، تحقیآلوس یرکمحمود ش ة:یعشر یمختصر التحفة اإلثن -۱۲۰
 . ھ۱۳۷۳ب، قاھره یخط

تر محمد عمر کد ن:یاء الراشدفن للخلیطالب مستشار أم یبن أب یلع -۱۲۱
 م.۱۹۹۸، دار الحافظ دشمق، چاپ اول، یالحاج

ر کم، دارالف۱۹۹۱ازدھم، ی، چاپ ید رمضان بوطیمحمد سع :رةیفقه الس -۱۲۲
 دمشق.

ق: ی، تحقیزمخشر ت و الصحابة:ین أھل البیلموافقة بتاب اکالمختصر من  -۱۲۳
 ث.یدارالحدم صادق، ید ابراھیس

محمد عبدالواحد  لعقاب:ه من اإلثم ویما فصحاب وعن سب األ یالنھ -۱۲۴
 الرسالة، چاپ اول. ی ، مؤسسهکیق: عبدالرحمن تری، تحقیمقدس

 مة، قاھره.یتبة القکابوجعفر احمد، م مناقب العشرة:في  النضرة -۱۲۵
تب، کمان، عالم الیصابر حسن محمد ابوسل خ القرآن:یتارفي  انیأضواء الب -۱۲۶

 . ھ۱۴۲۱اول،  چاپ
، یمحمد صالب یتر علکرة عثمان بن عفان، دیسفي  م المنانیرکر الیسیت -۱۲۷

 . ھ۱۴۲۴ر، چاپ اول، یثک دار ابن
تر کو د یم العانیرکعبدالرحمن عبدال فة الفاروق عمر بن الخطاب:یالخل -۱۲۸

 م.۱۹۸۹ة العامة، بغداد، چاپین، دارالشؤون الثقافیحسن فاضل زع
تبة کروت، می، بیتب اإلسالمک، المیالقرش یافکعبدالتر کد ات الفاروق:یأول -۱۲۹

 . ھ ۱۴۰۳اض، چاپ اول، ین ریالحرم
 ، دارالقلم، دمشق.یخالد الخلفاء الراشدون: -۱۳۰
، یق العظم، دارالرائد العربیرف اسة:یلسالحرب وفي  ر اإلسالمیاھأشھر مش -۱۳۱

 . ھ۱۴۰۲روت، چاپ ششم، یب
، دار العاصمة، ییحیم الیابراھ ییحی :یخ الطبریتارفي  مخنف یات أبیمرو -۱۳۲

 . ھ۱۴۱۰اض، چاپ اول، یر
محمد حسن شراب، دار القلم،  :یالعصر الراشدة فجر اإلسالم ویونة النبیالمد -۱۳۳

 . ھ۱۳۱۵روت، چاپ اول، یة، بیدمشق، دار الشام
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، دار النفائس، یضافر القاسم :یخ اإلسالمیالتارعة ویالشرفي  مکنظام الح -۱۳۴
 روت، چاپ سوم.یب

 . ھ۱۴۱۰صادق عرجون، چاپ سوم،  ن:عثمان بن عفا -۱۳۵
ارق، دار عمار، چاپ یاحمد الخروف، دار الب د الدار عثمان بن عفان:یشھ -۱۳۶

 . ھ۱۴۱۸اول، 
ر کب یبن اب ییحیمحمد بن  د عثمان:یمقتل الشھفي  انیالبد ویالتمھ -۱۳۷

 . ھ۱۴۰۵د، دار الدوحة، چاپ اول، یوسف زایتر محمد ک، دیاألندلس یالماق
 .۱۰ی شماره ة:یسالمالبحوث اإل ی مجله -۱۳۸
، ی، دار الخضریز نور ولیتر عبدالعزکد ة:یخیات التاریالروا یع علیر التشأث -۱۳۹

 . ھ۱۴۱۷نه، چاپ اول، یمد
ن ی، نشر محمد امیل صابونیج اسماعیبھ ث:یدة السلف و أصحاب الحدیعق -۱۴۰

 م.۱۹۷۰رمح، 
، ی، دار الغرب اإلسالمکیر عبدالله بن محمد مالکابوب اض النفوس:یر -۱۴۱

 . ھ۱۴۰۳چاپ
 . ھ۱۴۱۴ل، چاپ اول، یکمحمد ھ ة:یاسة الشرعیالسفي  القتالھاد والج -۱۴۲
 یتر صالح مصطفکد ة:یانتقال الخالفة الفاطم یحت یربا من الفتح العیبیل -۱۴۳

 م.۱۹۹۴، چاپ سوم، یونس، بنغازی، انتشارات دانشگاه قارینیمفتاح المز
تبة ک، میمحمد صالب یتر علک: دیة الفتح اإلسالمکبحر یالتسامالشرف و -۱۴۴

 . ھ۱۴۲۲الصحابة، شارجه، چاپ اول، 
ان، چاپ اول، یکتبة العبکتر محمد عبدالله غبان، مکفتنة مقتل عثمان: د -۱۴۵

 . ھ۱۴۱۹
تر کن: دیالمحدثو یات الطبریالفتنة من روافي  ق مواقف الصحابةیتحق -۱۴۶

 . ھ۱۴۱۵اض، چاپ اول،یوثر، رکتبة الکبة، میمحمد أمحزون، دار ط
 ھـ۱۴۱۲خ، چاپ اول، یر الصابر: عبد الشکفة الشایعفان الخل عثمان بن -۱۴۷
ق: محمود شلتوت، ی، تحقیبصر یرید عمر بن شبه نمینة: ابوزیخ المدیتار -۱۴۸

 . ھ۱۳۹۳نه، یب محمود احمد، مدید حبینشر س
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 ی تابخانهک، یخط ی ن: نسخهیفضل الخلفاء الراشدفي  نیمنھاج القاصد -۱۴۹
 .۲۵۲ی منوره، شماره ی نهیمت، مدکعارف ح

 .ین: ابوالحسن اشعریاختالف المصلن وییمقاالت اإلسالم -۱۵۰
 .یتب اإلسالمک، المینیة: سفاریلوامع األنوار البھ -۱۵۱
ة، چاپ یة، چاپ دار المطبعة السلفیمیت االسالم ابن خی: شیبرکة الیالوص -۱۵۲

 . ھ۱۴۰۱سوم، 
 . ھ۱۳۹۳رمه، چاپ اول، کم ی هکتبة العلم، مکحبان، م الثقات: ابن  -۱۵۳
 یخ الطبریتارفي  ف بن عمریات سیمروفي  عثمان و وقعة الجملاستشھاد  -۱۵۴

 ث.یتر خالد الغکة: دیدراسة نقد
 روت.ی، دار المعرفة، بیالعرب ام القرآن: ابنکأح -۱۵۵
، یتب اإلسالمک، المیبن محمد أذرع یة: عالمه محمد بن علیشرح الطحاو -۱۵۶

 روت.یب
 .یر: بخاریخ الصغیالتار -۱۵۷
صدر اإلسالم: سلمان بن حمد في  الفتنة أحداثفي  عبدالله بن سبأ و أثره -۱۵۸

 . ھ۱۴۱۲اض، چاپ سوم، یبة، ریالعودة، دار ط
ب، ین الخطیق: محب الدی، تحقیالعرب ر بنکابوب یالعواصم من القواصم: قاض -۱۵۹

 . ھ۱۹۸۹دارالثقافة، دوحه، چاپ دوم، 
 .یت دالئل النبوة: ھمدانیتثب -۱۶۰
 ، مصر.یتبة الخانجک، میالنحل: ابومحمد بن حزم ظاھرالملل وفي  الفصل -۱۶۱
 .یدول اإلسالم: ذھب -۱۶۲
 .یات: صدفیبالوف یالواف -۱۶۳
، یمسعود ین بن علیبن حس یمروج الذھب و معادن الجوھر: ابوالحسن عل -۱۶۴

 . ھ۱۴۲۰روت، چاپ اول، یتاب، بکدار ال
 . ھ۱۴۲۰، چاپ دوم، یعید بن منصور: دار الصمیسنن سع -۱۶۵
 .یر: ماوردیبکال یمن الحاو یتاب أھل البغک -۱۶۶
، دار یمن منھج اإلعتدال: حافظ ابوعبدالله محمد بن عثمان ذھب یالمنتق -۱۶۷

 ب.ین الخطیالد ق و شرح: محبیان، تحقیالب
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 م بن حماد.یالفتن: نع -۱۶۸
تبة الصحابة، چاپ کز دخان، میتر عبدالعزکث فتنة الھرج: دیأحداث و أحاد -۱۶۹

 . ھ ۱۴۲۴اول، 
 . ھ۱۴۰۷، روت، چاپ سومی، بیاء التراث العربیر: دار إحکعسا ب ابنیتھذ -۱۷۰
 . ھ۱۴۱۲ق، چاپ اول، یتبة الصدک، میانیالعل یبة: علیالقت دة اإلمام ابنیعق -۱۷۱
 ، قاھره.یحلب ی بة، مؤسسهیقت اسة: منسوب به ابنیالساإلمامة و -۱۷۲
أھل الرفض و الضالل و الزندقة: ابوالعباس احمد بن  یالصواعق المحرقة عل -۱۷۳

، چاپ اول، روتیالرسالة، ب ی ، مؤسسهیثمیبن حجر ھ یمحمد بن عل
 . ھ۱۴۱۷

اء ی، دار إحیقرطب ی: ابوعبدالله محمد بن احمد انصاریر القرطبیتفس -۱۷۴
 روت.ی، بیالتراث العرب

ق: عبدالسالم ھارون، چاپ دوم، قاھره، یمزاحم، تحق ن: ابنیوقعة صف -۱۷۵
 . ھ۱۳۸۲

مطالبته في  ان من الظلم و الفسقیسف یة بن أبین معاویه خال المؤمنیتنز -۱۷۶
 . ھ۱۴۲۲محمد الفراء، چاپ اول،  یعلین عثمان: ابویر المؤمنیبدم أم

نة، دار یف الله بطایتر محمد ضکن: دییخ الخلفاء األمویتارفي  دراسة -۱۷۷
 الفرقان، اردن.

ق: عبدالمنعم عامر، مراجعه: یفه احمد بن داود، تحقیاألخبار الطوال: ابوحن -۱۷۸
 ، بغداد.یتبة المتنبکال، مین الشیتر جمال الدکد

 روت.یشرح محمد عبده، دار البالغة، بالبالغة:  نھج -۱۷۹
ر محمد الغضبان، دار یمجاھد: من کر و ملیبک یان، صحابیسف یة بن أبیمعاو -۱۸۰

 . ھ۱۴۱۷القلم، دمشق، چاپ سوم، 
ب: عبدالرحمن بن محمد قاسم، یة، جمع و ترتیمیت : ابنیمجموع الفتاو -۱۸۱

 . ھ۱۳۹۸اول،  چاپ
 قاھره.، دار السالم، ید حویالسنة: سعفي  األساس -۱۸۲
ن یر احمد بن حسکمذھب سلف أھل السنة و الجماعة: ابوب یاإلعتقاد عل -۱۸۳

 .یھقیب
 العرب. یالمحن: ابن اب -۱۸۴
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تبة ک، میلیھود: عبدالله الجمیإثبات مشابھة الرافضة للفي  بذل المجھود -۱۸۵
 . ھ۱۴۱۴منوره، چاپ سوم،  ی نهیة، مدیالغرباء األثر

 .یھیصر فقنا یق: علیالرافضة: تحق یاإلمامة و الرد عل -۱۸۶
 اتب.که: احمد الیة الفقیوال یإل یمن الشور یعیالش یاسیر السکتطور الف -۱۸۷
 .ینیخم یالله موسو : روحیومت اسالمکح -۱۸۸
 .ین: ابوالفرج الصفھانییمقاتل الطالب -۱۸۹
 .ی: ابوالفرج الصفھانیاألغان -۱۹۰
، یالجوز یاألمم: ابوالفرج عبدالرحمن علو كخ الملویتارفي  المنتظم -۱۹۱

 روت.یة، بیتب العلمکدارال
، یعیده مشھور بن حسن آل سلمان، دار الھیتب حذر منھا العلماء: ابوعبک -۱۹۲

 . ھ۱۴۱۵، چاپ اول، یعربستان سعود
 . ھ۱۴۱۰، چاپ دوم، ید اعظمی: ولینحر اإلصفھانفي  یمانیف الیالس -۱۹۳
 ، دار صادر.یاقوت حمویمعجم األدباء:  -۱۹۴
 . ھ۱۴۱۰ ف معروف، دار النفائس، چاپ اول،یاإلسالم: نافي  األدب -۱۹۵
ن احمد، یالد ان ابوالعباس شمسکخل أنباء الزمان: ابنان ویات األعیوف -۱۹۶

 ق: احسان عباس، دار صادر.یتحق
د محمد ینفوس الصحابة: سفي  ةیغرس الروح الجھادفي  ص منھج الرسول -۱۹۷

 . ھ۱۴۱۱نوح، چاپ اول، 
 روت، چاپ اول،یر المعاصر، بک، دار الفیلیتر وھبة الزحکر: دیر المنیالتفس -۱۹۸

 . ھ۱۴۱۱
ة، یالنشر اإلسالمع وی، دار التوزیالھالل یف نبدأ به: مجدکیمان أوال یاإل -۱۹۹

 مصر.
ة، یتب العلمکبة، دار الیون األخبار: ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیع -۲۰۰

 . ھ۱۴۰۶چاپ اول، 
 ی ، مؤسسهیالعز یم: عبدالمنعم صالح العلیالق ن ابنکیب مدارج السالیتھذ -۲۰۱

 . ھ۱۴۰۹الرسالة، چاپ سوم، 
 ر، مصر.یالرقائق: محمد احمد راشد، دار البش -۲۰۲
 . ھ۱۴۰۸، چاپ سوم، ین آلبانیر: محمد ناصر الدیح الجامع الصغیصح -۲۰۳



 ٦١٧ ی مؤلف کتابنامه

 .یتب اإلسالمک، المیحة: آلبانیالسلسلة الصح -۲۰۴
 تبة معاذ بن جبل، مصر.ک، مین العفانید بن حسیتر سکل: دیرھبان الل -۲۰۵
ان، یالر ی حالق، مؤسسه یق: محمد صبحیرجب، تحق ابنما ذئبان جائعان:  -۲۰۶

 . ھ۱۴۱۳چاپ اول، 
 روت.یالمعارف، ب ی ، مؤسسهید احمد ھاشمیجواھر األدب: س -۲۰۷
 .یب: منذریالترھب ویح الترغیصح -۲۰۸
، دار یصل بن عبده الحاشدین الطبع و التطبع: ابوعبدالله فیاألخالق ب -۲۰۹

 ه.یندرکمان، اسیاإل
الرسالة،  ی ، مؤسسهین العفانید بن حسیتر سکد علو الھمة:في  صالح األمة -۲۱۰

 . ھ۱۴۲۴چاپ اول، 
 . ھ۱۴۲۴اض، چاپ اول، یبة، ری، دار طیبن محمد الدھام یجھاد النفس: عل -۲۱۱
 رجب.  م: ابنکالحامع العلوم وج -۲۱۲
ة، یتبة العصرکدا شباب أھل الجنة: محمد رضا، المین سیالحسن و الحس -۲۱۳

 . ھ۱۴۲۲لبنان، چاپ اول، 
، دار القبلة، جده، یمانی: محمد عبده  ص یت النبیم حب آل بکعلموا أوالد -۲۱۴

 . ھ۱۴۱۸چاپ دوم، 
ر، چاپ یر فاطمه، دار الخیتر محمد خکة النفس: دکیتزفي  منھج اإلسالم -۲۱۵

 . ھ۱۴۲۴اول، 
، یتاب العربک، دار الیق: محمد حامد فقیم، تحقیق ن: ابنکیمدارج السال -۲۱۶

 روت.یب
: كعالج ذلتھا وکیالنفوس و معوقات تزة ألمراض یأمراض النفس دراسة تربو -۲۱۷

 . ھ۱۴۲۴حزم، چاپ سوم،  رزون، دار ابنکتر انس احمد کد
 م.یق : ابنيافکالجواب ال -۲۱۸
 . ھ۱۴۱۹عبدالبر، چاپ چھارم،  فضله: ابنان العلم ویجامع ب -۲۱۹
 .یالمحدث الفاضل: رامھرمز -۲۲۰
، چاپ حق، دار الوراقیالتعامل مع العلماء: عبدالرحمن بن معال اللوفي  قواعد -۲۲۱

 . ھ۱۴۱۵اول، 
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 م.یق الدواء: ابنالداء و -۲۲۲
 .یفات: جرجانیالتعر -۲۲۳
 روت.یر، بک، دار الفینسائ یب بن علی: احمد بن شعیسنن نسائ -۲۲۴
 .یثمیحجر ھ الزواجر: ابن -۲۲۵
، یوسف بن رضوان المالقیاسة النافعة: عبدالله بن یالسفي  الشھب الالمعة -۲۲۶

 ، لبنان، چاپ اول.یدار المدار اإلسالم
، یتاب العربکمعروف به جصاص، دار ال یراز یالقرآن: احمد بن علام کأح -۲۲۷

 روت.یب
ه ابومحمد عبدالحق بن یعط ز: ابنیتاب العزکر الیتفسفي  زیالمحرر الوج -۲۲۸

 ، مغرب.یغالب اندلس
 ة، تونس.یتب الشرقکخ محمد طاھر بن عاشور، دار الیر: شیر و التنویالتحر -۲۲۹
 ان للتراث، قاھره.یة، دار الریم الجوزیر بن قکالفوائد: محمد بن ابوب -۲۳۰
 روت، چاپ دوم.یر و دار القلم، بکر: دار الفیثک ر ابنیتفس -۲۳۱
، یم المنان: عبدالرحمن ناصر السعدیرکر الیتفسفي  م الرحمنیرکر الیسیت -۲۳۲

 اض.یة، ریالسعد ی مؤسسه
د احمد بن محمد، دار ین: امام ابوسعیصفة الزاھدالزھد و المقاالت و یمعن -۲۳۳

 . ھ۱۴۲۴روت، چاپ اول، یب ة،یتب العلمکال
 روت.یر، بک، دار الفین قاسمیالد ل: محمد جمالیمحاسن التأو -۲۳۴
، یرین احمد بن عبدالوھاب نویفنون األدب: شھاب الدفي  ة األربینھا -۲۳۵

 قاھره.
ض الله، دار القلم، یف یتر فوزکنة: دیالمدفي  یصور و عبر من الجھاد النبو -۲۳۶

 . ھ۱۴۱۶دمشق، چاپ اول، 
ة: احمد راتب عرموش، دار النفائس، یرکالعسة ویاسیالس ص ادة الرسولیق -۲۳۷

 . ھ۱۴۰۱چاپ اول، 
ن نصار، دار یتر حسکق: دی، تحقیندکوسف الیوسف محمد یوالة مصر: ابو -۲۳۸

 تا. یروت، بیصادر، ب
وسف بن ین ابوالمحاسن یالد القاھرة: جمالمصر و كملوفي  النجوم الزاھرة -۲۳۹

 تا. ی، قاھره، بیبرد یتغر



 ٦١٩ ی مؤلف کتابنامه

ق: ین: ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد، تحقین المحدثن میالمجروح -۲۴۰
 .ید، حلب، دار الوعیم محمود زایابراھ

روت، دار ی، بین محمد بن احمد بن عثمان ذھبیالد رة الحفاظ: شمسکتذ -۲۴۱
 اء التراث.یإح

 یاحمد عبدالله بن عد یضعفاء الرجال: امام حافظ بن ابفي  املکال -۲۴۲
 . ھ۱۴۰۵سوم، روت، چاپ یر، بک، دار الفیجرجان

، یاء العمریرم ضکق: ای، تحقیان فسویعقوب بن سفیخ: یالتارالمعرفة و -۲۴۳
 . ھ۱۴۰۱الرسالة، چاپ سوم،  ی مؤسسه

 ر الغضبان.یرة: منیفقه الس -۲۴۴
 . ھ۱۴۱۱ھود: ابوفارس، دار الفرقان، چاپ اول، یالصراع مع ال -۲۴۵
دلس، ث، دار األنی: خالد محمد الغیخ الطبریتارفي  ةیات خالفة معاویمرو -۲۴۶

 . ھ۱۴۱۰چاپ اول، 
، دار الوفاء، چاپ اول، یة الحرانیمین احمد بن تیالد ی: تقیمجموعة الفتاو -۲۴۷

 . ھ۱۴۱۱
 . ھ۱۴۱۰ة، چاپ اول، ی، دار الرایة الزھرانیق: عطیر خالل، تحقکالسنة: ابوب -۲۴۸
 . ھ۱۳۹۰ة، یالعصر ی ة: چاپخانهید الثمانیة بزوائد المسانیالمطالب العل -۲۴۹
ز قاسم حداد، دار یتر احمد بن عبدالعزکالقرآن و السنة: دفي  یأخالق النب -۲۵۰

 م.۱۹۹۹، لبنان، چاپ دوم، یالغرب اإلسالم
ق: حامد ی، تحقیبن جزر کث الرسول: امام مباریمع األصول من أحادجا -۲۵۱

 . ھ۱۳۷۰اض، ی، ریفق
، دار یوبید الیة: محمد سعیعالقتھا باألدلة الشرعة ویعة اإلسالمیمقاصد الشر -۲۵۲

 الھجرة.
تر عبدالرحمن بن معمر کمراعاة نتائج التصرفات: داعتبار المآالت و -۲۵۳

 . ھ۱۴۲۴، ی، چاپ اول، عربستان سعودیالجوز ، دار ابنیالسنوس
 روت.یر، بک، دار الفیبن احمد واحد یأسباب النزول: عل -۲۵۴
 ة.یمیت ن: ابنین المسلمیرسالة األلفة ب -۲۵۵
ت، یوکز بن احمد حامد، یة: عبدالعزین معاویر المؤمنیة عن طعن أمیالناھ -۲۵۶

 چاپ اول.
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 ه.یندرک: دار الدعوة، اسیحلم ی: مصطفیر اإلسالمکالففي  نظام الخالفة -۲۵۷
تر کق: دیأنساب األشراف: تحقفي  یة البالذریر و عمر رواکخان أبوبیالش -۲۵۸

 . ھ۱۴۱۸العمد، چاپ سوم،  یاحسان صدق
وھبة، چاپ تبة کم، میرکعبدال ی: فتحیالفقه اإلسالمفي  ادةیالسالدولة و -۲۵۹

 . ھ۱۴۰۴دوم، 
 تر قاسم محمد.کة لألمة: دیخیرة التارکالذا -۲۶۰
 . ھ۱۴۱۷د عمر، چاپ اول، یصدر اإلسالم: السفي  للصفوة یاسیالدور الس -۲۶۱
تر عبدالله عبدالرحمن کة: دیالدولة األموفي  ةیاسیاة السیالحفي  أثر العلماء -۲۶۲

 . ھ۱۴۲۴تبة الرشد، چاپ اول، کالخرعان، م
تر ناصر بن کموقف السلف منھا: داء و الفرق و البدع واألھوفي  دراسات -۲۶۳

 . ھ۱۴۱۸م العقل، چاپ اول، یرکعبدال
اض، ی، دار المعارف، رین: عبدالرحمن السعدین المسلمیوجوب التعاون ب -۲۶۴

 . ھ۱۴۰۲
، دار ی: ابوعبدالله بن عبدالرحمن بن فضل بن بھرام دارمیسنن دارم -۲۶۵

 روت.یة، بیتب العلمکال
 س.یاء الریة: محمد ضیاسیات السیالنظر -۲۶۶
ر رمضان یق: محمد خیحزم، تحق ا، دار ابنیالدن یر بن ابکقضاء الحوائج: ابوب -۲۶۷

 وسف.ی
ر، چاپ دوم، ک، دار الفیر: عبدالرؤوف مناویر شرح الجامع الصغیض القدیف -۲۶۸

 . ھ ۱۳۹۱
ق: عبدالستار احمد الفرج، ی، تحقیمعالم الخالفة: قلقشندفي  مآثر اإلنافة -۲۶۹

 روت.یتب، بکعالم ال
 ة.یمیت ة: ابنیالعبود -۲۷۰
علوم القرآن  ی : محمد محمد شراب، مؤسسهیالعصر األموفي  نةیالمد -۲۷۱

 دمشق.
 ارق، َعمان اردن.ی، دار البیبانید: محمد شیزیخالفة في  مواقف المعارضة -۲۷۲
تر بشار عواد معروف، کق: دی، تحقیأسماء الرجال: المزفي  مالکب الیتھذ -۲۷۳

 روت.یالرسالة، ب ی مؤسسه
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: چاپ یالقرن األول الھجرفي  ةیالحروب األھلالفتن وفي  تابکأھل الأثر  -۲۷۴
 . ھ۱۴۱۰

، دار الصحابة، امارات، چاپ اول، یصالب یم: علیرکالقرآن الفي  ةیالوسط -۲۷۵
 . ھ۱۴۲۲

 .یمان: عبدالرحمن السعدیان لشجرة اإلیالبح ویالتوض -۲۷۶
ن طالب: ابوالحس یبن أب یالحسن عل ین أبیر المؤمنیرة أمیس یالمرتض -۲۷۷

 . ھ۱۴۱۹، دار القلم، دمشق، چاپ دوم، یندو
، دار یحسن الخربوطل یتر علک: دیم األموکظل الحفي  خ العراقیتار -۲۷۸

 المعارف، مصر.
ق: ی، تحقیص مسلم: ابوالعباس احمد عمر قرطبیل من تلخکالمفھم لما أش -۲۷۹

 . ھ۱۴۱۷ر، چاپ اول، یثک ؛ دار ابنیوسف بدوین مستو، یالد ییمح
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