
مجلسى اجتماع نمودند، امام حسن عليه السالم نيز 
حاضر شد. مروان برخاست و پس از حمد و ثنا چنين 

گفت :
اميرمومنان معاويه ، به من فرمان داده تا زينب دختر عبداهلل بن جعفر را براى يزيد 

بن معاويه خواستگارى كنم به اين ترتيب كه :
1. هر قدر پدرش خواست مهريه تعيين كند، مى پذيرم .

2. هر مبلغى كه پدرش بدهكار باشد، بدهى هايش را ادا مى كنيم .
3. اين وصلت موجب صلح بين دو طائفه بنى اميه و بنى هاشم خواهد شد.

4. يزيد بن معاويه همتايى است كه نظير ندارد، به جانم سوگند حسرت و افتخار شما 
به يزيد، بيشتر از حسرت و افتخار يزيد به شما است .

5. يزيد كسى است كه به بركت چهره او از ابرها طلب باران مى شود.
آن گاه سكوت كرده و در كنارى نشست . در اين هنگام امام حسن عليه السالم لب 

به سخن گشوده و بعد از حمد و ستايش پروردگار فرمود: 
1. اما در مورد مهريه ، ما از سنت پيامبر صلى اهلل عليه و آله در مورد مهريه دختران 

و بستگان خويش تجاوز نمى كنيم .
2. در مورد قرض هاى پدرش،چه موقع زن هاى ما قرض هاى پدرانشان را پرداخته 

اند كه اين هم يكى از آن ها باشد.
3. در مورد صلح دو طايفه ، دشمنى ما با شما براى خداست و در راه اوست . بنابراين 

براى دنيا با شما صلح نمى كنيم ؛ فانا عادينا كم لله و ىف الله فال تصالحكم للدنيا .
4. در مورد اينكه افتحار ما به وجود يزيد، بيشتر از افتخار يزيد به ما است ، اگر مقام 
خالفت باالتر از مقام نبوت است . ما بايد بر يزيد افتخار كنيم ولى اگر مقام نبوت باالتر 

از مقام خالفت است ، او بايد به وجود ما افتخار كند.
5. اما اينكه گفتى به بركت چهره يزيد، از ابرها باران طلبيده مى شود، چنين چيزى 

درست نيست مگر در مورد محمد و آل محمد صلى اهلل عليه و آله .
حضرت در ادامه افزود: نظر ما اين شده است كه دختر عبداهلل را به ازدواج پسر 
عمويش قاسم بن محمد بن جعفر درآوريم ، و من هم اكنون او را همسر قاسم قرار 
دادم و مهريه اش را زمين مزروعى خود كه در مدينه دارم تعيين نمودم و همان زمين 
زراعتى زندگى آن ها را نيز تامين مى كند و ديگر نيازى به ديگران نيست . مروان 
مايوس شده و ماجرا را براى معاويه نوشت ، معاويه گفت : ما از آن ها خواستگارى 

كرديم . جواب منفى به ما دادند، اما اگر آن ها از ما 
خواستگارى كنند، جواب مثبت خواهيم داد!

نیزه خون آلود حسن!
در درگيرى جنگ جمل ، امام على )ع ( فرزندش محمد حنفيه را طلبيد، و نيزه خود 

را به او داد و فرمود: با اين نيزه به سپاه دشمن حمله كن .
محمد حنفيه نيزه را گرفت و به دشمن حمله كرد، گردانى از طايفه بنى ضبه جلو او 
را گرفتند، او عقب نشينى كرد، و به حضور پدر آمد در آن هنگام امام حسن )ع ( نيزه 
را از دست او گرفت ، و به سوى دشمن رفت و حمله كرد و پس ازمدتى در حالى كه 
نيزه اش خون آلود بود، نزد پدر بازگشت وقتى كه محمد حنفيه ، آن شجاعت را از 

امام حسن )ع ( ديد بر اثر احساس شكست سرخ و سرافكنده شد.
اميرمؤمنان على )ع ( به او فرمود:
التأنف فانه ابن النبى و انت ابن عىل :

ناراحت نباش چرا كه او فرزند نبى است و تو فرزند على!
کرسی معرفت
سیاست چیست ؟ 

 كسى از حضرت امام حسن عليه السالم درباره سياست پرسيد، حضرت عليه السالم 
فرمود:

سياست،رعايت حقوق خداوند و زندگان و حقوق مردگان است : اما حقوق خدا عبارت 
است از: انجام دادن آنچه امر فرموده و اجتناب از آنچه نهى نموده است ؛ حقوق 
زندگان عبارت است از: ايفاى وظيفه در قبال برادران دينى و درنگ نكردن در خدمت 
به همكيشان و اخالص نسبت به ولى امر، مادامى كه او نسبت به مردم اخالص دارد 
و آن گاه كه از راه راست منحرف شود، فريادت را در برابرش بلند كنى ؛ اما حقوق 
مردگان عبارت است از: ذكر خوبى هاى ايشان و خوددارى از بيان گناه و لغزش هاى 

آنان ، زيرا آنان را خدايى است كه به اعمال آنان رسيدگى خواهد كرد.
ترنم باران

توکل حقیقی بر خداوند 
هر كه بر نيكويى اختيار خداوند توكل نمايد، هرگز آرزو نمى كند كه درحالتى غير از 

آنچه خداوند براى او اختيار كرده ، قرار داشته باشد.

در معنی جوانمردى 
جوانمردى يعنى حفظ دين ، و عزت نفس، و مهربان 

بودن و انجام درست امور، و اداء حقوق.
خشنودى به قضاى الهی 

چگونه مؤمن مؤمن است ، در حاليكه به قسمت الهى ناخشنود، مى باشد، و  ارزشش 
را پست مى شمرد، با اينكه خداوند، بر او حكم مى راند و من ضامن هستم هر كه 

در قلبش جز خشنودى از قسمت الهى را نگذراند، دعاهايش را خداوند اجابت كند.
عبادت و قناعت 

اى پسر آدم ، از محرمات الهى ، پرهيز كن ، تا عابد گردى ، و به آن چه خداوند داده 
است ، راضى باش تا بى نياز شوى ، با همسايگانت به نيكى رفتار كن تا مسلمان 

باشى .
کریم تر باش!

آنگاه ارزش بخشش يك شخص كريم از بخشش ديگران بيشتر است كه معذرت 
خواهى براى گناهكار سخت و دشوار باشد.

ذهن باز
فرمود: هر كه با علماء بسيار مجالست نمايد، سخنش و بيانش در بيان حقايق آزاد و 
روشن خواهد شد، و ذهن و انديشه اش باز و توسعه مى يابد و بر معلوماتش افزوده 

مى گردد و به سادگى مى تواند ديگران را هدايت نمايد.
ثبت علم

فرمود: علم و دانش را - از هر طريقى - فرا گيريد، و چنانچه نتوانستيد آنرا در حافظه 
خود نگه داريد، ثبت كنيد و بنويسيد و در منازل خود - در جاى مطمئن - قرار دهيد.

عاقبت دو شناخت
فرمود: هركس خدا را بشناسد، )در عمل و گفتار( او را دوست دارد و كسى كه دنيا را 

بشناسد آن را رها خواهد كرد.
فاصله حق و باطل

فرمود: بين حّق و باطل چهار انگشت فاصله است ، آنچه كه را با چشم خود ببينى 
حّق است ؛ و آنچه را شنيدى يا آن كه برايت نقل كنند چه بسا باطل باشد.

وقف در ادیان مختلف
رومیان

نقل شده است كه روميان با نظام مؤسسات كنيسه و مؤسسات خيريه آشنا بودند. اين 
مؤسسات، به اداره فقيران و ناتوانان مى پرداخت. اموالى به اين مؤسسه ها اختصاص مى يافت 

تا به مصرف فقيران و ناتوانان برسد. روميان معتقد بودند اشياى مقدس، معابد، 
نذرها، هدايا و... به خدا اختصاص مى يابد. 

آلمانی ها
در حقوق آلمان، مواد 80 تا 89 قانون مدنى پذيرفته شده كه ممكن است 
مجموعه اى از اموال به دليل اختصاص يافتن به هدف معينى، مستقل شود 
و زندگى حقوقى ويژه خود را آغاز كند. مفهوم وقف در حقوق آلمان و ايران 
بسيار به هم نزديك است ؛ چرا كه هر دو، تكيه بر اصالت اموال است و اين 
اموال به هيچ شخصى تعلق ندارد؛ با اين تفاوت كه در حقوق ايران، مال 
موقوف، حبس مى شود و متولى حق انتقال آن را به ديگرى ندارد، ولى در 

حقوق آلمان، امكان گسترش ديده مى شود.
فرانسوى ها

در فرانسه، نوعى از تصرفات مالى وجود دارد كه شبيه وقف است. 
قانون اجازه مى دهد كه پدر، مالى را به فرزندش ببخشد يا به 
نفع او وصيت كند كه خود در حال زندگى اش از آن بهره مند 
شود و بعد از مرگش به اوالد يا برادرش انتقال يابد. نوع ديگر 
وقف در اين كشور، اختصاص دادن مالى معين براى هميشه به 

عمل خير است.

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله فرمود:

لو کان العقل رجال لكان الحسن ؛
شود،  مجسم  انسانی  صورت  به  عقل  بود  قرار  اگر 
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شاخص:
 ، و شهيد مى شد  امام حسن)ع( مى جنگيد  اگر 

خونش به هدر مى رفت
امام حسن مجتبى عليه السالم مى دانست كه اگر با همان عده ى معدود اصحاب 
و ياران خود با معاويه بجنگد و به شهادت برسد، انحطاط اخالقى زيادى كه بر 
خواص جامعه ى اسالمى حاكم بود، نخواهد گذاشت كه دنبال خون او را بگيرند! 
تبليغات، پول و زرنگيهاى معاويه، همه را تصرف خواهد كرد و بعد از گذشت يكى 
دو سال، مردم خواهند گفت “امام حسن عليه السالم بيهوده در مقابل معاويه قد 
علم كرد. ” لذا، با همه ى سختيها ساخت و خود را به ميدان شهادت نينداخت؛ 

زيرا مى دانست خونش هدر خواهد شد.
گاهى شهيد شدن آسان تر از زنده ماندن است! حقا كه چنين است! اين نكته را 
اهل معنا و حكمت و دقت، خوب درک مى كنند. گاهى زنده ماندن و زيستن و 
تالش كردن در يك محيط، به مراتب مشكلتر از كشته شدن و شهيد شدن و به 

لقاى خدا پيوستن است. امام حسن عليه السالم اين مشكل را انتخاب كرد.
مقام معظم رهبرى

کوچه آشنایی
کوتاه و مختصر با کریم اهل بیت

آن حضرت روز سه شنبه يا پنج شنبه ، پانزدهم ماه مبارک رمضان ، سال سّوم 
هجرى در شهر مدينه منّوره ديده به جهان گشود.

نام : حسن؛ و در تورات )ُشّبر( ودر انجيل )طاب ( مى باشد.
كنيه : ابو محّمد.

لقب : مجتبى ، طّيب ، سّيد، ولّى، تقّى، حّجت ، سبط، قائم ، وزير، امين و ...
نقش انگشتر: )الِْعزَُّة لِلِّه(.

امام حسن مجتبى عليه السالم 25 مرتبه پياده براى انجام مراسم حّج و زيارت 
خانه خدا، به مّكه معّظمه رفت .

و در طّى دو مرحله ، حضرت تمامى ثروت و اموال خود را بين فقراء و تهى دستان 
تقسيم نمود.

السالم ايستاده بود؛ آن حضرت لقمه اى را ميل مى كرد 
و لقمه اى هم به آن حيوان مى داد. گفتم : اى فرزند 

پيامبر! آيا اجازه مى دهيد اين سگ را دور كنم ؟
فرمود: نه ، او را آزاد بگذار، من از خداوند متعال خجالت مى كشم كه در حال غذا 

خوردن موجود زنده اى به من نگاه كند و من چيزى به او نخورانم . 
حرمت نان و آزادى از آتش جهنم

روزى حضرت امام حسن مجتبى عليه السالم از محلى عبور ميكردند، تّكه نانى را در 
آن جا مشاهده نمود، آن را از روى زمين برداشت ؛ و آن را خوب تميز كرد و سپس 
تحويل غالم خود داد و فرمود: اين نعمت الهى را نگهدار تا موقعى كه برگشتم آن را 

به من بازگردان . 
هنگامى كه حضرت برگشتند، از غالم تّكه نان را درخواست كرد؟

غالم اظهار داشت : آن را خوردم ، حضرت فرمود: تو در راه خدا آزاد شدى ، غالم 
سوال كرد: علّت آزادى من چيست ؟حضرت فرمودند:از مادرم فاطمه زهراء)عليها 
السالم (شنيدم ؛ و او از پدرش - رسول خدا صلى اهلل عليه و آله - حكايت فرمود: 
هركس تّكه نانى را در بين راه پيدا كند و آن را بردارد و تميز نمايد و بخورد، آن 
تّكه نان ، در شكمش قرار نمى گيرد مگر آن كه خداوند متعال او را از آتش جهّنم 

آزاد مى گرداند.
و سپس افزود: چطور من شخصى را كه خداوند آزادش مى نمايد، خادم خود قرار 

دهم ، تو آزاد هستى!
شجاعت حسنیه

اختيار دختران ما با حسن بن على )ع( است!
هنگامى كه مروان ، حاكم مدينه ، مامور شد تا دختر عبداهلل بن جعفر را براى يزيد 
خواستگارى كند، وى با عبداهلل تماس گرفته و موضوع را در ميان گذاشت . عبداهلل 
در پاسخ گفت : اختيار دختران و زنان ما با حسن بن على عليه السالم است ، دخترم 
را از او خواستگارى كن . مروان به حضور امام حسن عليه السالم آمد و دختر عبداهلل 
را خواستگارى نمود. امام حسن عليه السالم فرمود: هر كس را كه در نظر دارى دعوت 

كن ، تا اجتماع نمايند و من نظريم را بگويم .
مروان ، بزرگان دو طائفه بنى هاشم و بنى اميه را دعوت كرد و همه آن ها در يك 

مّدت امامت : اّولين روز امامت آن حضرت ، مصادف با 
جمعه 21 ماه مبارک رمضان ، سال چهلم هجرى بوده 

است ؛ كه مردم با آن بزرگوار بيعت كردند و حدود 10 سال امامتش به طول انجاميد.
طبق آنچه كه موّرخين و محّدثين گفته اند: حدود شش ماه و اندى پس از امامت آن 
بزرگوار، بين حضرت و معاويه صلح نامه اى به نفع اسالم و مسلمين امضاء گرديد.آن 
حضرت حدود هشت سال در حيات جّد گراميش ، و حدود هشت سال و اندى هم 
زمان با مادر ارجمندش ، و 37 سال نيز در كنار پدر بزرگوارش زندگى نمود، و سپس 
قريب 10 سال امامت و رهبريّت اسالم و مسلمان ها را بر عهده داشت ؛ و در مجموع 

مّدت عمر پربركت آن امام مظلوم را، بين 47 تا 50 سال گفته اند.
شهادت : حضرت امام حسن مجتبى صلوات اهلّل عليه ، توّسط همسرش - ُجعده دختر 

اشعث بن قيس كندى - به دستور معاويه مسموم گرديد.
و چهل روز پس از آن - يعنى ؛ روز پنج شنبه ، 28 ماه صفر؛ ما بين سال 50 تا 53 

هجرى - به فيض شهادت نايل گشت .
امام حسن مجتبى عليه السالم در آخرين لحظات عمر گران مايه خويش به برادرش 
، امام حسين عليه السالم اظهار داشت : مبادا در تشييع و تدفين جنازه ام خونى بر 

زمين ريخته شود.
امام مظلوم را كنار جّد بزرگوارش ، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله دفن كنند، عّده اى 
، مسلّحانه هجوم آوردند و از ورود جنازه مطّهر به محّوطه حرم حضرت رسول صلى 
اهلل عليه و آله جلوگيرى نموده ؛ و آن گاه جنازه و تشييع كنندگان را تيرباران كردند.

بر اساس وصّيتى كه حضرت فرموده بود: خونى در تشييع جنازه ام ريخته نشود، به 
ناچار پيكر مقّدس آن امام مظلوم را كه چندين تير به آن اصابت كرده بود - به سمت 

قبرستان بقيع حركت داده و در آنجا دفن نمودند.
نماز حضرت : دو ركعت است ، در هر ركعت پس از قرائت سوره حمد، بيست و پنج 
مرتبه سوره توحيد خوانده مى شود.و بعد از سالم نماز، تسبيحات حضرت زهراء عليها 
السالم گفته مى شود؛ و پس از آن ، خواسته ها و حوايج مشروعه خود را از درگاه 

خداوند متعال در خواست نمايد كه ان شاء اهلّل برآورده خواهد شد.
سلوک باران

نامگذارى آسمانی

هنگامى كه امام حسن )ع ( چشم به جهان گشود، فاطمه 
)س ( به على )ع ( گفت : )نام اين نوزاد را معين كن (

على )ع ( فرمود: من در نامگذارى او، از پروردگارم پيشى نمى گيرم ، خداوند به 
جبرئيل وحى كرد: )پسرى براى محمد )ص ( متولد شده نزد او برو و به او تبريك 
بگو، سپس بگو: نسبت على )ع ( به تو مانند نسبت هارون به موسى )ع ( است ، نام 

اين نوزاد را همان نام بگذاريد كه نام پسر هارون )برادر موسى ( است .(
جبرئيل به حضور پيامبر آمد و تبريك گفت ، و سپس عرض كرد: خداوند امر كرد 
كه اين نوزاد را همنام پسر هارون برادر موسى ، كنيد. پيامبر )ص ( فرمود: )او چه 

نام داشت ؟(
جبرئيل گفت : نام او )شبر( بود.

پيامبر )ص ( فرمود: زبان من عربى است .
جبرئيل گفت : او را حسن ، نامگذارى كن ، پيامبر )ص ( نام آن نوزاد را حسن خواند. 

بخاطر یک شاخه گل
كنيزى از كنيزهاى امام حسن )ع ( روزى يك شاخه گل نزد امام حسن )ع ( آورد و 

به آن حضرت هديه كرد، امام حسن )ع ( در مقابل آن هديه او را آزاد نمود.
بعضى از حاضران گفتند: )به خاطر يك شاخه گل ، او را آزاد ساختى ؟(

امام حسن )ع ( فرمود: خداوند اين ادب را به ما آموخته است ، آنجا كه )در آيه 86 
سوره نساء( مى فرمايد:

واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها 

)وهنگامى كه كسى به شما تحيحت مى گويد )احترام كند( پاسخ او را بهتر گوئيد( 
در اين مورد تحيت بهتر، همان آزاد كردن اوست 

صبورتر از کوه
بعد از شهادت امام حسن عليه السالم يكى از دشمنان آن حضرت را ديدند، كه در 
تشييع جنازه حضرتش گريه مى كند، امام حسين عليه السالم به عنوان اعتراض به 
او گفت : تو در هنگام حيات برادرم آنچه در توان داشتى او را اذيت كردى ، االن آمده 

اى و گريه مى كنى ؟!
فقال : اىن كنت افعل ذلك اىل احلم من هذا و اشار بيده اىل الجليل ؛ او گفت : من با كسى بدى 

مى كردم كه صبورتر و حليم تر از اين كوه ها بود. 

رعشه در اندام حسن)ع(  
امام حسن عليه السالم هرگاه وضو مى ساخت ، بندهاى 

بندش مى لرزيد و رنگ مباركش زرد مى گشت ، علت اين حالت را از حضرتش 
پرسيدند، آن جناب در پاسخ فرمود:

سزاوار است بر كسى كه مى خواهد نزد پروردگار عرش به بندگى بايستد، اين كه 
رنگش زرد گردد و رعشه در مفاصلش بيفتد.

و اين چنين حاالت بندگى و راز و نياز عاشقانه در برابر پروردگار جهانيان را به 
نيايشگران حقيقى و عارفان شيفته حق مى آموخت .

خداوند متكبران را دوست ندارد 
امام حسن مجتبى عليه السالم روزى به گروهى از تهيدستان و مستضعفان برخورد 
كرد، آنان در روى زمين در كنار سفره اى نشسته و مشغول خوردن خرده هاى نان 
بودند. آن گاه كه چشمشان به مركب امام عليه السالم افتاد، به احترام او برخاستند و 

آن حضرت را به صرف نان فرا خواندند.
امام در حالى كه لب هاى مبارک را حركت مى داد و مى فرمود: خداوند متكبران را 
دوست ندارد. از مركب خود پايين آمده و به همراه آنان به تناول غذاى ساده مشغول 

گرديد.
پس از صرف غذا، آن حضرت همه آن فقراء را به ميهمانى در منزل خويش   فرا خواند 

و ايشان را با اهداى خوراک و پوشاک نواخته و مورد مهر و محبت خويش قرار داد.
غالم یعنی این!  

يكى از غالمان خدمتگزار حضرت امام حسن مجتبى عليه السالم مرتكب جنايتى 
شد كه سزاوار كيفر بود، حضرت دستور داد تا وى را تنبيه نمايند. غالم در آن لحظه 
پيشدستى كرد و خطاب به امام عليه السالم اين آيه را قرائت نمود: و العافين عن 

الناس ؛ انسان هاى وارسته از خطاى گنهكاران عفو مى كنند، حضرت فرمود:
بخشيدم ، غالم ادامه داد: والله يحب املحسنني ؛ امام عليه السالم فرمود: تو را در راه 

خدا آزاد كردم .
مهربانی با حیوانات !

نجيح يكى از ياران امام مجتبى عليه السالم مى گويد: روزى حسن بن على عليه 
السالم را ديدم كه غذا تناول مى نمود و سگى آن طرف تر با فاصله اندكى از امام عليه 
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