
 
 
 

 السالم هیعل یامام حسن عسکر رهیدر س یاخالق اجتماع

 مقدمه:

 یامام حسن عسکر ت است.یمهم بوده و حائز اهم یه ادر جامعه مسال یاخالق یمولفه ها یاخالق و بررس

از آن امام  یادیز یگرانبها ینه هایکه در هنگام شهادت داشته اند، اما گنج یرغم سن کم یه علیسالم هللا عل

 همگان خواهد بود. یکو براین یره و منش آن حضرت، سرمشقیدر هر ورق از سمانده است که  یجامظلوم بر 

دارد اشاره  ییروزمره همه ما کارا یکه در زندگ یاز اخالق اجتماع ین نوشته به نحو اختصار به برخیدر ا

 خواهد شد.

 

 احسان:

، نسبت به آن ینیا دیده و یگونه عقهر ی، جدایاست که الزم است آدم یاز آداب مهم یکیبخشش و گذشت 

 ند باشد.یپا

رد که خداشناس ید صورت گیبا یاحسان به فردت است، یهم السالم حائز اهمیت علیره اهل بیآنچه که در س

 قدم برداشته است: یر الهیبوده و در مس

نْ  هما السالمیلع یَو َقاَل اْلَحَسُن ْبُن َعل   َها لُ یَلْو َجَعْلُت الدُّ َدةً ا ُكلَّ َه َخال صًا َلَرأَ یَلَقْمُتَها َمْن  -ْقَمًة َواح   یُت َأن  یْعُبُد اللَّ

ٌر ف   ى  یُمَقص  ْنَها َحتَّ َر م  ، َو َلْو َمَنْعُت اْلَكاف  ه  َن اْلَماء  َلَرأَ یَحق  َقْد  یُت َأن  یُموَت ُجوعًا َو َعَطشًا، ُثمَّ َأَذْقُتُه َشْرَبًة م 

 َأْسَرْفُت.
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خورد بنده مخلص خدا بدهم، به نظرم در حق او كوتاهى ه د و آن را بیك لقمه در آیا به صورت یاگر تمام دن

 نظرم به بچشانم، او به آب جرعه كی آنگاه بدهد، جان تشنه و گرسنه تا رمیبگ را كافر جلوى اگر و ام كرده

 .ام مودهن اسراف

 

ان کرده ین بیدلف را چن یه بخشش و احسان صقر بن ابیقضه یسالم هللا عل یگر، امام عسکرید یتیدر روا

 است:

ْنهَ  ه السالمیلع یَعن  اْلَحَسن  اْلَعْسَكر   یَو ُرو   ُه ب ُكل  َتْمَرٍة م  َق ب َنْخَلة  َتْمٍر ُثمَّ َأْعَطاُه اللَّ ًة َو یا َقرْ َأنَّ َأَبا ُدَلَف َتَصدَّ

ُه َتَعاَلى ب َها َثاَلَثَة آاَلف  َقرْ یَكاَن ف   وَن َتْمَرًة َفَأْعَطاُه اللَّ تُّ ت  یَها َثاَلَثُة آاَلف  َتْمَرٍة َو س   [.نَ یٍة َو ستون ]س 

 110: ص ،1(، جیلمیإرشاد القلوب إلى الصواب )للد

ك درخت خرما صدقه داد كه سه هزار یا دلف ت شده كه ابیه الّسالم روایو از حضرت امام حسن عسكرى عل

ت فرمود كه مجموع سه هزار و یاو عناه ب هیقر كی خرما ىدانه هر بعدد خداوند داشت خرما ىو شصت دانه

 ه باشد.یشصت قر

ک یدلف، اشاره فرمودند که به عدد هر دانه خرما،  یاب یبایت، عالوه بر اشاره به رفتار زین روایحضرت در ا

 او داده شد. روستا به

 

 یبرادر

ن مقوله یهم السالم بر ایت علیبوده و اهل ب یمانیجامعه ا یاز مؤلفه ها یکین مؤمنان یب یاخوت و برادر

 فرمودند: ن برادریو ویژگی بهتر یرامون رابطه برادریه پیسالم هللا عل یامام عسکر یتید فراوان دارد در روایتاک

ْخَوان َك َمْن َنس  یَخ  لَ َذنْ  یُر إ  .یَبَك َو َذَكَر إ ْحَساَنَك إ   ه 
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 کند. یادآوریتو به او را  یاست که گناه ]و اشتباه[ تو را فراموش و خوب ین برادرانت کسیبهتر

 

 ان فرمودند:یب ینیر رساندن به برادران دیافراد را، خ یژگین ویگر، آن حضرت بهترید یتیدر روا

ه   َمانُ یاإْل   ءٌ یَس َفْوَقُهَما َش یَلَتان  لَ َخْص   .اإْل ْخَوان   َنْفعُ  وَ  ب اللَّ

 489تحف العقول، النص، ص: 

 .ینیمان به خدا و نفع رساندن به برادران دیست: این یزیباالتر از آن دو چاست که  یژگیدو و

 

 ادب

سالم هللا  یامام عسکر یتیاست که در روا یآدم یت ذاتیاز شخص یبوده و تبلور یآدم ینه تمام نمایادب آئ

 ه فرمودند:یعل

، َو َمن  اْسَتْوَص  ائ م  اُه إ َلى اْلَفاَلح  الدَّ ه  َعزَّ َو َجلَّ َأدَّ َب ب أََدب  اللَّ ه  َكانَ یى ب َوص  َو َمْن َتأَدَّ ارَ یَلُه َخ  ة  اللَّ  .ن  یُر الدَّ

 17السالم، ص:  هیعل یر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكریالتفس

 ین الهیت و فرامیکه به وص یده است و کسیرس یدائم یملتزم باشد، به رستگار یاله یکه به ادب یکس

 ا به او داده شده است.یدو دن یخوبملتزم باشد، 

 بت زده را خالف ادب بر شمردند:ینزد فرد مص یه السالم اظهار خوشحالیگر، امام علید یتیدر روا

َن اْْلَدَ یلَ  .َس م  ْنَد اْلَمْحُزون  ْظَهاُر اْلَفَرح  ع   ب  إ 

 489تحف العقول، النص، ص: 

 ن است.یکه غمگ یکردن نزد کس یاز ادب به دور است شاد

 



 
 
 

 کمک به سادات

رسند،  یه و آله میهللا عل یکه نسبا به رسول خدا صل یالخصوص سادات و کسان یگران علیکمک کردن به د

 ان شده است:ین مورد بیدر ا ییباید داشته اند که داستان زیسالم بوده و بدان تاکهم الیت علیاهل ب یاز آموزه ها

ْرَهمًا، َفاْشَتَرى یَلُهْم َما  یْبغ  یاُلُه، َفَخَرَج یإ نَّ َرُجاًل َجاَع ع   هما السالمیلع یَو َقاَل اْلَحَسُن ْبُن َعل   ْأُكُلوَن، َفَكَسَب د 

َدامًا، َفَمرَّ  ٍد َو َعل  ب ه  ُخْبزًا َو إ  ْن َقَراَبات  ُمَحمَّ .یَفَوَجَدُهَما َجائ عَ  هما السالمیلع ی ب َرُجٍل َو اْمَرَأٍة م  َفَقاَل: َهُؤاَلء  َأَحقُّ  ن 

ْن َقَراَبات   ل ه  َفَجَعَل  یْحَتجُّ ف  یْدر  ب َما َذا یاُه، َو َلْم ی. َفأَْعَطاُهَما إ  یم  ُر ف  َتفَ یدًا یُروَ  یْمش  یَمْنز  ْنَدُهمْ یَما یكَّ َو  -ْعَتلُّ ب ه  ع 

، إ ْذ َلْم ی ْرَهم  ْئُهْم ب َش یُقوُل َلُهْم َما َفَعَل ب الد  ه  إ َذا ب فَ یَطر   یٌر ف  یَنا ُهَو ُمَتَح یَفبَ  .ٍء یج  لَ یْطُلُبُه، َفُدلَّ َعلَ یٍج یق  ، َفأَْوَصَل إ  ه  یه 

ا م  ْصَر، َو َخْمس  ْن م  ه  بَق   یَناٍر ف  یَئة  د  ك َتابًا م  ٍة، َو َقاَل: َهذ  لَ  َحَمْلُتهُ [ ُة ]َمال َك یُصرَّ نْ  َك یإ  َك، اْبن   َمال   م  ْصَر، َماَت  َعم   ب م 

اَئةَ  َخلََّف  وَ  َة َو اْلَمد   َنارٍ ید   َأْلف   م  ار  َمكَّ ، َو َعَقارًا َكث  یَعَلى ُتجَّ ْصَر ب أَْضَعاف  َذل َك.یَنة  اَئة  د   رًا، َو َمااًل ب م  َناٍر یَفأََخَذ اْلَخْمَسم 

َع َعَلى ع   ، َو َناَم لَ یَو َوسَّ ا آَثْرَت َقَراَبَتَنا  -ْغَناَءَنا َلَك َف َتَرى إ  یًا ع، َفَقاال َلُه: كَ یَلَتُه. َفَرَأى َرُسوَل اللَّه  ص َو َعل  یال ه  َلمَّ

َك ]ُثمَ  ةَ  اَل  وَ  َنة  یب اْلَمد   ْبَق ی َلمْ [ َعَلى َقَراَبت  نْ  ب َمكَّ مَّ نَ  -ءٌ یَش  ه  یَعلَ  م  اَئة   م  دٌ  َأَتاهُ  إ الَّ  َنارٍ ید   َأْلف   اْلم   یف   یَعلَ  وَ  ُمَحمَّ

ه   ا: َلهُ  َقاال وَ  -َمَنام  مَّ ْرَت  إ  ْن م   َبكَّ ه  م  ْرَنا َعلَ یب اْلَغَداة  َعَلى ُفاَلٍن ب َحق  ه  َو إ الَّ َبكَّ َك: َو یَراث  اْبن  َعم  اَلم  َك ب َهاَلك َك َو اْصط 

َك. ْن َحَشم  َك م  َباَنت  َك، َو إ  َزاَلة  ن َعم   إ 

ُجل  َما َعلَ  ُهْم َو َحَمُلوا إ َلى الرَّ مْ یَفأَْصَبُحوا ُكلُّ ى َحَصلَ  -ه  اَئُة َأْلف  د  َحتَّ ْنَدُه م  ْن َلُه ی ع  مَّ ْصَر م  َك َأَحٌد ب م  َناٍر َو َما ُتر 

ْنَدُه َمالٌ  ٌد َو َعل   -ع  ، َو َأَمَراهُ  یف   هما السالمیلع یإ الَّ َو َأَتاُه ُمَحمَّ ه  دٍ  َأْمرَ  َمَنام  ُجل   َمال   ل  یب َتْعج   َتَهدُّ رُ ی َما َأْسَرعَ  الرَّ  ْقد 

ٌد َو َعل  َو  .ه  یَعلَ  ه  َفَقاال َلُه: یف   ه و آلهیهللا عل یصلَهَذا اْلُمْؤث َر ل َقَراَبة  َرُسول  اللَّه   هما السالمیلع یَأَتى ُمَحمَّ َف یكَ  َمَنام 

ه  َلَك َقْد َأَمْرَنا َمْن ف  یَرأَ  ْصَر َأْن  یَت ُصْنَع اللَّ َل إ لَ یم  َو  -َع َعَقاَرَك َو َأْماَلَكَك یب  یَها ب أَْن َك َماَلَك، َأ َفَنْأُمُر َحاك مَ یَعج 

لَ ی َج إ  َن اْلَمد   یَك ب أَْثَمان َها ل َتْشَتر  یَسْفت  ٌد َو َعل   َنة  َقاَل: َبَلى.یَبَدَلَها م  ْصَر ف   هما السالمیلع یَفأََتى ُمَحمَّ ه   یَحاك َم م  َمَنام 

فْ یب  یَفأََمَراُه َأْن  لَ َع َعَقاَرُه، َو السَّ ه  إ  لَ یَتَجَة ب َثَمن  ، َفَحَمَل إ  اَئة  َأْلف  د  یه  ْن ت ْلَك اْْلَْثَمان  َثاَلَثم  َناٍر، َفَصاَر َأْغَنى َمْن یه  م 

.یب اْلَمد   ه   َنة  ه  َهَذا َجَزاُؤَك ف  ی، َفَقاَل: ه و آلهیهللا عل یصلُثمَّ َأَتاُه َرُسوُل اللَّ نْ  یا َعْبَد اللَّ َعَلى  یَثار  َقَراَبت  یإ  ا َعَلى یالدُّ



 
 
 

َك، َو َْلُْعط   ْن َهَذا اْلَمال  ف   ینََّك ف  یَقَراَبت  ٍة م  َرة  َبَدَل ُكل  َحبَّ نْ  یاْْلخ  َن الدُّ ة  َأْلَف َقْصٍر َأْصَغُرَها َأْكَبُر م  ْبَرٍة یاْلَجنَّ ُز إ  ا، َمْغر 

ْنَها َخ  نْ یم  َن الدُّ  َها.یا َو َما ف  یٌر م 
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 آنان، ه خوراكیبراى ته ،اش دچار گرسنگى شدند مردى خانواده ند:ه السالم فرمودیعل یعسکر امام حسن

هما یعل یشاوندان محمد و علیمرد و زنى از خوه گذارش بکه د یآورد نان و خورش خر .دسته ك درهم بی

 ز گرسنه بودند.ینآن دو که السالم افتاد 

ش خانواده خود یر ماند كه پیمتحو نان و خورش را به آنها داد  ،ترند ستهینها از خانواده خودم شایگفت ا

به كى یپ ،ر بودین كه متحین بیك درهم را چه كرده در همید كه یكرد چه بگو یدر راه فكر م .چگونه عذر بخواهد

مانده ین باقیا :گفت آورد و نارینامه اى از مصر براى او با پانصد د ،را راهنمائى كردند گشت که او یدنبال او م

د بپردازند و ینه بایز دارد كه تجار مكه و مدینار نیا رفته و صد هزار دیت هست كه در مصر از دنیمال پسر عمو

 ست.ا نیا برابر نیچند دارد مصر در ادىیز اموال و هاباغ

او فرمود ه د بیامبر اكرم را در خواب دینواده خود نمود آن شب پنار را گرفت و صرف در خرج خایپانصد د

 شاوندان خود مقدم داشتى.یشاوندان مرا بر خویچون خون است[ یآن ا ی]جزا م؟یاز کردین یما تو را ب چگونه

دند كه به آنها گفته یخواب ددر شب  ،نه و مكه مقروض به پسر عموى او بودندیهر كدام از كسانى كه در مد

د شد و یو گر نه هالك خواهچ یکه هبرد دادى  ش مىیارث از پسر عموه اگر فردا قرض فالنى را كه ب :شد

 .رود ین میت شما از بینعمت و شخص

ارش از یو هر كس در مصر مالى در اخت را پرداختند بود ناریتمام صد هزار دکه  بدهكاران بدهى خود تمام 

 ش كردند كه هر چه زودتر مال فالنى را رد كن.دید كه تهدیدر خواب د ،پسر عموى او بود



 
 
 

 ؟تو براى كرد دى خدا چهید :او فرموده د بیرا در خواب د ه و آله ویاكرم صلى اللَّه علامبر یآن شخص پ

م یحاكم مصر بگوئه لى بیل دهند اگر مایرا تحوو اموال ت ،م هر چه زودتریكسانى كه در مصر بودند دستور داد

 لم.یما :گفتکه نه براى خود ملك بخرى یرا بفروشند تا با پول آن در مد وت امالك و هاباغ

 بفروشند را او هاىباغتا او دستور دادند ه د و بیالم را در خواب دهما السیعل یحضرت محمد و عل ،حاكم مصر

 االتر شد.نه بیش فرستاد از تمام ثروتمندان مدینار برایصد هزار دیمبلغ س .كنند حواله او براى را پولش و

شان خود یشاوندان مرا بر خویاى تو بود كه خوین پاداش دنیا ند:فرمود و خواب او آمده غمبر اكرم بیبعد پ

ن یهزار قصر خواهى داشت كه كوچكتر ،تو در مقابل هر دانه از مالى كه دادىه مقدم داشتى، در بهشت ب

 ا است.یزهاى موجود در دنیا و تمام چیاز دن بهتر ،ا بزرگتر است كه هر سر سوزن آنیدن]کل[ از  ،قصرهاى آن

 جه:ینت

از موارد  یط برون داشته که به برخیانسان در مح یت رابطه اجتماعیان شده، نشانه از اهمیات بیرهاورد روا

 ه اشاره شد.یسالم هللا عل یات امام عسکریبر اساس روا

دیموفق باش  

عصر  یحضرت ول یقاتیموسسه تحق  

فیالشر فرجه یعجل هللا تعال  


