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 در قصر تنهایی، حماسه صلح امام حسن علیه السالم

 مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : در قصر تنهایی، حماسه صلح امام حسن علیه السالم/مهدی 

 خدامیان آرایی

 عنوان و نام پدیدآور : در قصر تنهایی/مهدی خدامیان آرایی

 ۱۳۸۸مشخصات نشر : قم: وثوق، 

 ص.۱۲۵مشخصات ظاهری : 

 وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی )اطالعات ثبت(

 ۱یادداشت : 

 ۲۴۴۵۰۹۴شماره کتابشناسی ملی : 

 مقدمه 

 بِسِْم اللَّهِ الرَّحْمَـِن الرَّحِیمِ 

گیری کرد و با معاویه خواستم بدانم چرا امام حسن)ع( از جنگ با دشمن کنارهشه میهمی

 صلح نمود .

کردم راستش را بخواهید من در مورد حماسه کربال خیلی چیزها شنیده بودم و تعجّب می

 که چرا امام حسن)ع( در مقابل دشمن استقامت نکرد !

 ام .خبر ماندهته است که من از آن بیدانستم که حتما کار او علّت واضحی داشمن می

سرانجام یک شب تصمیم گرفتم تا به عمق تاریخ، سفر کنم و از رمز و راز صلح امام 

 حسن)ع( با خبر شوم .

و این چنین بود که سفر شش ماهه من آغاز شد و فهمیدم که من از چه حماسه بزرگی 

 ام . اطّالع بودهبی
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 سفر من است . این کتاب که در دست شماست حاصل

توانید با خواندن این کتاب از عظمت حماسه صلح امام حسن)ع( با خبر شوید و شما می

 باور کنید که اگر این حماسه نبود اکنون از اسالم هیچ خبری نبود .

کنم ؛ به آن امید که روز قیامت شفاعتش، این کتاب را به قهرمان این داستان اهدا می

 گردد . نصیب خوانندگان این کتاب

 مهدی خدّامیان آرانی 

 ۱۳۸7قم، آبان ماه 

 من فرزند پیامبر هستم

 ای ؟چرا این کتاب را در دست گرفته

 خواهم در این کتاب تو را به سفری در عمق تاریخ ببرم ؟دانی که من میآیا می

شوی ؟ ما باید به سال چهل هجری قمری برویم، روز جمعه، بیست و آیا همسفر من می

 ۱ه رمضان .یکم ما

 اینجا چه خبر است ؟ چرا همه مردم در حال گریه و زاری هستند ؟

 دور تا دور خانه حضرت علی)ع( پر از جمعیّت است .

 اند که حضرت علی)ع( به دیدار خدا شتافته است .آری، مردم شهر فهمیده

بانی گویا ضربه شمشیر ابن مُلجَم، کار خود را کرده است، دیگر مردم کوفه، امام مهر

 چون حضرت علی)ع( ندارند .

افسوس و صد افسوس که مردم قدر امام خود را ندانستند و امروز این چنین بر سر و سینه 

 زنند .می

آرزوی حضرت علی)ع( این بود که از دست این مردم راحت شود و امروز به آرزوی 

 ۲خود رسیده است .

به لحظه بر تعداد جمعیّت افزوده  اند، لحظهمردم، برای تشییع پیکر امام خود جمع شده
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 شود .می

کند و به آید و رو به مردم میشود و امام حسن)ع( بیرون میاما ناگهان، درِ خانه باز می

 دهد که دیشب، نیمی از شب گذشته، بدن حضرت علی)ع( دفن شد !آنها خبر می

 شوند، چرا نیمه شب ؟همه، متحیّر می

 خواستیم با امام خود وداع کنیم .برگزار کنیم، ما میخواستیم مراسم باشکوهی ما می

 به راستی قبر آن حضرت کجاست ؟

 جایی در میانِ نی زارهای خارج شهر !

ــ ای مردم، قبر پدرم حضرت علی)ع(، مخفی خواهد بود، چرا که اگر دشمنان او بدانند 

 قبر او کجاست بدن او را از قبر بیرون خواهند آورد !

 ۳روند .شود، آنها در حسرت عمیقی فرو مییه مردم بلند میاکنون صدای گر

اکنون ساعت ده صبح است، و جمعیّت زیادی در کنار خانه حضرت علی)ع( جمع 

 اند .ای از مردم نیز به مسجد کوفه رفتهاند، دیگر جای سوزن انداختن نیست، عدّهشده

 اشک از چشم همه جاری است، شهر کوفه سراسر غم و عزاست .

دانند که حضرت علی)ع(، فرزند خود، امام حسن)ع( را به عنوان امام بعد از خود همه می

 خواهند با او بیعت کنند .معرفی نموده است، آنها می

 همسفر خوبم !

اند، هیچ کس خوب نگاه کن، این مردم خودشان برای بیعت کردن با امام حسن)ع( آمده

 آنها را مجبور نکرده است !

 ستند تا امام حسن)ع( به مسجد بیاید ؛ امّا هنوز آن حضرتهمه منتظر ه

 داخل خانه است .

 شود .نزدیک اذان ظهر می

افتد، آنجا را نگاه کن، امام شود، شوری در جمعیّت میناگهان صدای صلوات بلند می

آیند و به سوی حسن)ع( همراه با امام حسین)ع( و برادران دیگر خود از خانه بیرون می
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 روند .یمسجد م

آری، سرانجام انتظار به سر آمد، بیا ما هم خود را به مسجد برسانیم، باید جایی را نزدیک 

 منبر پیدا کنیم تا سخنان امام حسن)ع( را به خوبی بشنویم .

شود، همه مردم با صدای صلوات و تکبیر، احساسات خود امام حسن)ع( وارد مسجد می

 دهند .را نشان می

رود، آری، اینجا همان محراب مسجد کوفه است، همان جایی اب میامام به سوی محر

 ایستاد .که پدرش به نماز می

بینی هنوز صدای حضرت علی)ع( را به خاطر دارد، امام آنجا را نگاه کن، منبری که می

 رود، مسجد سراسر، سکوت است .به باالی آن می

ایم که وگ بزرگ مردی نشستهای مردم ! امروز در س»کند : او سخن خود را آغاز می

 دیگر همانند او نخواهد آمد .

زد ، جبرئیل از سمت راست و میکائیل او کسی بود که وقتی در رکاب پیامبر شمشیر می

کردند . پدرم کسی بود که جان خویش را فدای پیامبر از سمت چپ ، او را همراهی می

سپرد . او دیشب به دیدار ست او میها ، پیامبر ، پرچم اسالم را به دنمود و در جنگمی

 ۴«.خدا رفت در حالی که از ثروت دنیا ، چیزی برای خود ذخیره نکرده بود 

 گذارد امام حسن)ع( سخن خود را تمام کند.گریه و اشک مردم، نمی

امام حسن)ع( داغدار پدر است، او بارها و بارها مظلومیّت پدر را به چشم خود دیده است 

. 

شود، آری، به صدای گریه امام حسن)ع(، مسجد سراسر ناله و فریاد میبا بلند شدن 

 راستی که تاریخ دیگر همانند حضرت علی)ع( را نخواهد دید .

گردد و امام به سخن خود ادامه گذرد، و بار دیگر، سکوت به مسجد باز میدقایقی می

اسد بداند من حسن شنشناسد ، و هر کس مرا نمیشناسد که میهر کس مرا می»دهد : می

، فرزند پیامبر هستم . من چراغ هدایتم ، من آن کسی هستم که خدا در قرآن ، هر گونه 
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پلیدی را از من دور ساخته است . من آن کسی هستم که خدا محبت به مرا در قرآن ، 

 ۵« .واجب ساخته است

 خواننده خوبم !

 .خواهد قدری در این کالم امام حسن)ع( دقّت کنی دلم می

 کند ؟به راستی چرا امام، خودش را به عنوان فرزند پیامبر معرفی می

 گوید من حسن بن علی هستم ؟ چرا نمی

 بینی ؟نگاهی به اطراف خود کن، چه می

تر از خواهند با امام حسن)ع( که کم سنبزرگان شهر کوفه، ریش سفیدان، اکنون می

 آنهاست و حدود سی و هفت سال دارد، بیعت کنند .

کنند ، در امام حسن)ع( باید به معرفی خود بپردازد تا مردم بدانند با چه کسی بیعت می

روی زمین غیر از امام حسن و امام حسین)ع(، کسی دیگر نیست که فرزند دختر پیامبر 

 باشد .

اند و به یاد دارند که آری، در میان این جمعیّت، پیرمردانی هستند که از یاران پیامبر بوده

 ، آن حضرت به امام حسن)ع( عالقه داشت .چقدر

خواهی حکایت این کند، آیا مینکته دیگر این که امام حسن)ع( به آیه تطهیر اشاره می

 آیه را برایت بگویم ؟

اُمّ سَلَمه »یک روز که پیامبر در خانه اُمّ سَلَمه )همسر پیامبر( بود، او را صدا زد و فرمود : 

 6« .سن و حسین بخواه تا به اینجا بیایند! برو و از علی و فاطمه و ح

وقتی آنها وارد خانه شدند پیامبر به احترام آنها از جای برخاست و از آنها دعوت کرد تا 

 کنار او بنشینند .

اُمّ سَلَمه دید که پیامبر دست راست خود را باز کرد و علی)ع( را در آغوش خود گرفت 

. 

 ع( را در آغوش گرفت .آنگاه دست چپ خود را باز نمود و حسن)
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حسین)ع( هم آمد و دست خود را در گردن پیامبر انداخت، و روی سینه پیامبر قرار 

 گرفت .

وقتی که فاطمه)س( هم در مقابل پیامبر نشست، پیامبر نگاهی به آسمان کرد و چنین 

ی پاک خواهم تا آنان را از هر بدبار خدایا ! اینها، خاندان من هستند، از تو می»فرمود : 

 7« .گردانی

 و چهار پروانه !نگاه پیامبر به سوی آسمان بود، چه صحنه قشنگی ! یک شمع

 نازل شد . "آیه تطهیر"جبرئیل فرود آمد و 

خواهد انّما یرید اللّه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهّرکم تطهیراً: و خداوند می»

 « .شما خاندان را از هر پلیدی پاک کند

 اند .بیش از پیش امام حسن)ع( را شناخته اکنون، مردم

 بیعت با خورشید

ای ؟ او دو پسر دارد یکی به نام عبد اللّه و دیگری حتما نام عبّاس، عموی پیامبر را شنیده

 به نام عُبید اللّه .

 باشند .این دو برادر امروز در کوفه هستند و هر دو از عالقمندان به امام حسن)ع( می

شوی که چگونه، راه این دو برادر از تا آخر کتاب همراه باشی متوجّه میاما اگر با من 

هم جدا شده و یکی از آنها )عبید اللّه( بزرگترین ضربه را به حکومت امام حسن)ع( 

 زند .می

کند ایستد رو به مردم میخیزد و در کنار منبر مینگاه کن ! عبد اللّه بن عّباس، از جا بر می

مردم ! این آقا فرزند پیامبر شما و جانشین امام شماست، برخیزید و با او  ای»گوید : و می

 ۸« !بیعت کنید

با تمام شدن سخن عبد اللّه بن عبّاس همه مردم، آمادگی خود را برای بیعت کردن با امام 

ما بسیار امام حسن)ع( »گویند : کنند و در جواب عبد اللّه بن عبّاس میحسن)ع(، اعالم می
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 ۹« .باشدت داریم، به راستی که او شایسته خالفت میرا دوس

 کنند .روند و با او بیعت میمردم دسته دسته به سوی امام می

 همسفر خوبم !

گیرد که همواره به بیند از آنها قول میامام حسن)ع( وقتی هجوم مردم را برای بیعت می

ما همه گوش »گویند : می سخنان و دستورات او گوش فرا دهند و مردم نیز با صدای بلند

 ۱۰« .به فرمان تو هستیم

 کنند ؟دانی چند نفر در کوفه با امام حسن)ع( بیعت میآیا می

 ۱۱بیش از چهل هزار نفر !

گیرد، اکنون بیعت با امام تمام شده است، و امام حسن)ع( زمام حکومت را به دست می

بد اللّه بن عباس را به سوی کند، عو برای شهرهای مختلف فرماندارانی را منصوب می

 فرستد .شهر بصره می

کند مسائل داخلی را سر و پردازد و سعی میامام حسن)ع(، دو ماه به بررسی اوضاع می

 ۱۲سامان بدهد .

البتّه الزم است بدانی که محدوده حکومت امام حسن)ع( فقط عراق نیست، بلکه تمام 

 شوند .اداره می مناطق اسالمی )به غیر از شام( زیر نظر کوفه

رود آری کوفه به منزله پایتختی برای حجاز )مکه و مدینه(، یمن، ایران و . . . به شمار می

.۱۳ 

 های طالدو جاسوس با سکّه

دانی که معاویه از زمان عثمان )خلیفه سوم( تاکنون، هنوز بر شام حکومت حتما می

 ر آنجا ثابت نماید .کند و او با حیله و نیرنگ توانسته حکومت خود را بمی

اگر چه حضرت علی)ع( به جنگ او رفت و در صفین جنگ سختی در گرفت؛ امّا 

درست در زمانی که مالک اشتر تا پیروزی فاصله زیادی نداشت معاویه دستور داد تا 
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ها را بر سر نیزه کنند و با این کار، مردم کوفه را فریب داد و مانع پیروزی سپاه حق قرآن

 شد .

، امام حسن)ع( به حکومت رسیده است، او ریشه و اساس فساد را هدف قرار اکنون

 دهد .می

دهد آری، معاویه و حکومت او ریشه همه فسادهایی است که در امّت اسالمی روی می

. 

خواهد اسالم را از بین برده و همه داند که معاویه میامام حسن)ع( به خوبی می

 .های پیامبر را نابود نماید زحمت

همانا پدرم علی »نویسد : ای به معاویه میاکنون ماه ذی الحجّه است و امام حسن)ع( نامه

بن ابی طالب به دیدار خدا رفته و او مرا به عنوان جانشین خود معرفی کرده است . ای 

دانی که امر رهبری بر مسلمانان ، حق ما اهل بیت است ، پس از تو معاویه ، به خوبی می

از خدا بترسی و با من بیعت کنی و حکومت شام را به من بسپاری . بدان  خواهم کهمی

 ۱۴«.که اگر این پیشنهاد را قبول نکنی من همراه با سپاهی بزرگ به سوی تو خواهم آمد

کند و از آنها رسد، اکنون، معاویه، مشاوران خود را جمع مینامه امام به دست معاویه می

 رای مقابله با امام حسن)ع( بپردازند .ای بخواهد که به طرح نقشهمی

ای حسن بن علی ! مگر فراموش »شود : طبق نقشه این نامه برای امام حسن)ع( فرستاده می

ای که در صفین ، ابو موسی اشعری ، پدر تو را از حکومت ، کنار زد ، حال چگونه کرده

من واگذار شده  طلبی در حالی که حقّ خالفت بهشده است که تو حقّ پدر خود را می

 ۱۵« .است

گیرد که دو جاسوس به عراق بفرستد یکی همچنین در این جلسه مهم، معاویه تصمیم می

 به شهر کوفه، و دیگری به شهر بصره .

های طال، مردم این دو شهر را نسبت این دو جاسوس وظیفه دارند تا با خرج کردن سکّه

 ۱6ردم آشوب و فتنه ایجاد کنند .به حکومت امام حسن)ع( بدبین کنند و در میان م

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                  نیاءالصالحیضفرهنگی تربیتی  ادیبن

 خواهند به سوی عراق حرکت کنند .موقع حرکت است و جاسوسان معاویه می

دهد و از گوید و به آنها وعده پول و مقام میآید و با آنها سخن میمعاویه نزد آنها می

 خواهد برای ترور امام حسن)ع( و یاران مهم او تالش نمایند .آنها می

 همسفر خوبم !

اکنون دیگر جان امام حسن)ع( در خطر است، بیا دعا کنیم تا خداوند، امام مهربان ما را 

 از شرّ دشمنان حفظ نماید .

 آیا آرزوی مرگ داری؟

رود و دیگری به آیند، یکی به سوی بصره میهای معاویه به سوی عراق میجاسوس

 سوی کوفه .

حسن)ع( دستور دستگیری آنها را  پردازند و اماماین دو جاسوس به فتنه و آشوب می

 ۱7دهد .می

شود و امام حسن)ع( های معاویه آشکار میبعد از دستگیری این دو جاسوس، برنامه

 فهمد که معاویه در پی آشوب و فتنه است . می

دهد تا این دو نفر را به سزای اعمالشان برسانند و آنها را اعدام امام حسن)ع( دستور می

 دهد .اه، جواب واضح و روشنی به معاویه میکنند و از این ر

ای معاویه ، جاسوسان خود را برای فتنه انگیزی و ترور »نویسد : سپس امام این نامه را می

خواهی به دست من ، کشته شوی . منتظر فرستی ، گویا تو آرزوی مرگ داری و میمی

 ۱۸«.رسدباش که به خواست خدا ، به زودی ، مرگ تو فرا می

تر خواهد تا هر چه سریعدهد و از او میم، نامه را به یکی از یاران خود به نام جُندب میاما

 نامه را برای معاویه ببرد .

 ۱۹رساند .رود و خود را به قصر باشکوه معاویه میجُنْدب به سوی شام به پیش می

است، در به راستی که چقدر میان خانه ساده امام حسن)ع( و قصر پادشاهی معاویه فرق 
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اش بروی و با او همنشین توانی امام حسن)ع( را ببینی، به خانهکوفه هر وقت بخواهی می

 شوی ؛ امّا در اینجا معاویه چه قصر زیبایی برای خود ساخته است .

 دهد .شود و نامه را به معاویه میجُندب وارد قصر می

ند، آری، اگر سخن امام کخواند، اکنون او احساس خطر میمعاویه، نامه امام را می

 حسن)ع( را قبول نکند باید خود را برای جنگ آماده کند .

من نامه تو را خواندم ، و اگر سن و سال تو بیش »نویسد : معاویه در جواب نامه چنین می

دانی که من از تو کردم ، امّا تو میاز من بود و سابقه حکومت داشتی با تو بیعت می

باشد ، ام و برای همین شایستگی من بیش از تو میحکومت کردهبزرگتر هستم و سالها 

 ۲۰« .دهماگر تو با من بیعت کنی من حکومت عراق را به تو می

 خواننده خوبم !

زند که بعد از وفات پیامبر، مردم به حضرت علی)ع( نگاه کن، معاویه همان حرفی را می

ان هستی و ابوبکر سن و سالش گفتند ؛ آری، حرف آنها هم این بود که ای علی تو جو

 از تو بیشتر است .

 آید .گیرد و از قصر بیرون میبه هر حال، جُنْدب نامه معاویه را می

 گیرد تا چند روز در شام بماند و از وضعیّت این شهر بیشتر آگاه شود .او تصمیم می

 نگاه کن !

 کنند .می های زیادی از قصر معاویه به سوی شهرهای مختلف حرکتنامه رسان

 روند ؟چه خبر شده است ؟ این همه نامه رسان کجا می

 تازند .های تندرو سوار هستند و به پیش میاینها خیلی عجله دارند، بر اسب

خدا را شکر که دشمن ما ، علی »شود : ها باخبر میجُندب پس از تحقیق از متن این نامه

ت شما رسید ، لشکریان خود را آماده بن ابی طالب به قتل رسید ، وقتی نامه من به دس

کنید که ما به زودی به سوی عراق حمله خواهیم کرد ، این را بدانید پیروزی از آن 

 ۲۱« .ماست
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گوید : عجب ! معاویه در فکر لشکر کشی به عراق است، هر چه جُندب با خود می

 تر باید خود را به کوفه برسانم و به امام خبر بدهم .سریع

 تازد .ه به سوی کوفه به پیش میاو با عجل

خواهد که رسد و از امام میچند روز بعد، او به کوفه آمده و خدمت امام حسن)ع( می

 تر مردم عراق را بسیج نموده و به سوی شام حمله کند .هر چه سریع

 پیراهن خونین خلیفه

اندازد نیاز به معاویه برای این که بتواند سپاه بزرگی برای جنگ با امام حسن)ع( راه بی

 ای دارد .بهانه

آری، این یک قانون است که اگر بخواهی با یک مکتب دینی مبارزه کنی باید تو نیز 

 خواهد به اسم دین به جنگ دین واقعی برود .مکتبی تأسیس کنی، و معاویه می

ل خواهیم قاتکند که ما میدهد و در همه جا تبلیغ میاو یک برنامه ریزی دقیق انجام می

 عثمان را به سزای عملش برسانیم .

ای مسلمانان ! خلیفه پیامبر مظلومانه و با لب تشنه شهید شد، ما باید انتقام خون مظلوم را -

 بگیریم .

کنند امام حسن)ع( قاتل عثمان است کند که مردم شام باور میآری، تبلیغات کاری می

.۲۲ 

 خواننده عزیزم !

را مرور کنیم، و از قضیّه قتل عثمان با خبر شویم و  آیا موافقی با هم مقداری تاریخ

 حوادث سال سی و پنج هجریِ قمری را بررسی کنیم ؟

 کرد .آن زمان عثمان به عنوان خلیفه سوّم در مدینه حکومت می

او بنی اُمیّه را همه کاره حکومت خود قرار داده بود و مردم برای اینکه بنی ُامیّه، بیت 

 کردند از عثمان ناراضی بودند .می المال را حیف و میل
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مردم مصر بیش از همه، مورد ظلم و ستم واقع شده بودند و سرانجام وقتی کاسه صبر آنها 

 لبریز شد، در ماه َشّوال سال سی و پنج هجری قمری به سوی مدینه آمدند .

مسجد  آنها خانه عثمان را محاصره کردند و نگذاشتند که او برای خواندن نماز جماعت به

 بیاید .

حضرت علی)ع( برای دفاع از عثمان، امام حسن و امام حسین)ع( را به خانه عثمان فرستاد 

 و به آنها دستور داد که نگذارند آسیبی به عثمان برسد .

محاصره بیش از دو هفته طول کشید و در تمام این مدّت امام حسن و امام حسین)ع( و 

 کردند .دفاع میگروهی دیگر از اهل مدینه از عثمان 

دانست تاریخ مصرف عثمان برای او تمام شده جالب این است که خود معاویه چون می

 است، طرّاح اصلی این ماجرا بود .

 خواست با از میان برداشتن عثمان به اهداف خود برسد .او می

نی مروان که منشی و مشاور عثمان بود روز هجدهم ماه ذی الحجّه از او خواست تا از کسا

 اند، بخواهد که خانه او را ترک کنند .که برای دفاع او آمده

کرد خطر برطرف شده است از همه عثمان هم که به مروان اطمینان داشت و خیال می

 های خود بروند .آنهایی که برای دفاع از او آمده بودند در خواست کرد تا به خانه

دهم تا خانه مرا ترک کنید و به میمن شما را قسم »او رو به همه کرد و چنین گفت : 

 ۲۳« .های خود برویدخانه

کنی چرا مردم را از دفاع کردن از خود منع می»امام حسن)ع( رو به عثمان کرد و فرمود : 

 « .؟

خواهم دهم که به خانه خود بروی، که من نمیتو را قسم می»عثمان در جواب او گفت : 

 ۲۴« .ام خونریزی شوددر خانه

 ۲۵خرین فردی که خانه عثمان را ترک کرد امام حسن)ع( بود .آری، آ

حضرت علی)ع( چون متوجّه بازگشت امام حسن)ع( شد به او دستور داد تا به خانه عثمان 
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 باز گردد .

امام حسن)ع( به خانه عثمان بازگشت ؛ امّا بار دیگر عثمان او را قسم داد که خانه او را 

 ۲6ترک کند .

ی که از مصر آمده بودند از فرصت استفاده کردند و حلقه محاصره شب هنگام، نیروهای

 را تنگ تر کردند .

شد، عثمان و خانواده محاصره آن قدر طول کشید که دیگر آبی در خانه عثمان پیدا نمی

 ۲7او در تشنگی بودند .

خواستند عثمان و دادند کسی برای عثمان آب ببرد، آنها میها، اجازه نمیامّا شورشی

 اش از تشنگی بمیرند .خانواده

هیچ کس جرأت نداشت به خانه عثمان نزدیک شود، شورشیان با شمشیرهای برهنه خانه 

 را در محاصره خود داشتند .

اینجا بود که حضرت علی)ع( به بنی هاشم دستور داد تا سه مشک آب بردارند و به سوی 

 ۲۸ه عثمان رساندند .خانه عثمان حرکت کنند، آنها هر طور بود آب را به خان

امام حسن)ع( همراه با قنبر هنوز بر در خانه عثمان ایستاده بود که تیراندازی شروع شد و 

 در این هنگام امام حسن نیز مجروح)ع( شد .

 سرانجام شورشیان به خانه عثمان حمله کردند و او را به قتل رساندند .

اند ت کاری کرده است که مردم باور کردهبینی که امروز معاویه با تبلیغاامّا همسفر من می

 امام حسن)ع( قاتل عثمان است .

 تواند کاری کند که مردم، شب را روز ببینند و همین طور روز را شب! آری ، تبلیغات می

 ما باید همیشه هوشیار باشیم تا فریب تبلیغات شوم دشمنان اسالم را نخوریم.

 آیندسربازان سرخ می
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خواهد که به طرح معاویه مشاوران خود را جمع کرده و از آنها مینگاه کن ! اکنون، 

 ای برای مقابله با امام حسن بپردازند)ع( .نقشه

رسند که باید کاری کنند تا مردم کوفه از یاری کردن امام حسن)ع(، آنها به این نتیجه می

 منصرف شوند .

است به خاطر این است  آری، اگر امام حسن)ع( اکنون معاویه را تهدید به مرگ کرده

 که مردم را یار و یاور خود دیده است .

 آنها باید بین امام حسن)ع( و مردم فاصله، ایجاد کنند .

 اما چگونه ؟ 

ای معاویه ! سربازان سرخ خود را به کوفه بفرست، آنها »گوید : یکی از مشاوران می

 « .توانند تو را نجات بدهندمی

 سانی هستند ؟به راستی سربازان سرخ چه ک

 های طال !سکّه

های طال را به سوی کوفه بفرستند و در میان بزرگان مردم کوفه خواهند سکّهآنها می

 پخش کنند .

دانی که مردم در هر جای این دنیا باشند پول را دوست دارند، هر کس پول مگر نمی

 شوند.خرج کند و جیب آنها را پر کند طرفدار او می

 همسفر خوبم !

اند به خاطر پول، دست از یاری او بر خواهند مردمی که با امام حسن)ع( بیعت کرده آیا

 داشت ؟

 داند که لشکر او توان نخواهد داشت با لشکر امام حسن)ع( مقابله کند .معاویه می

درست است که معاویه در جنگ صفین توانست گروهی خشک مقدّس )خوارج( را 

کند و از این راه مانع شکست خود شود ؛ امّا امروز دیگر ها فریب بدهد و قرآن بر سر نیزه

 اند .اند و در جنگ نهروان، تعداد زیادی از آنها نابود شدهخوارج، تار و مار شده
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از طرف دیگر، خوارج بعد از قتل و کشتاری که در میان مردم عراق، راه انداختند دیگر 

 تواند حکومتش را حفظ کند .میجایگاه مردمی خوبی ندارند و از طریق آنها دیگر ن

بنابراین معاویه به فکر این است که از راه پول، مردم عراق را از امام حسن)ع( جدا نماید 

. 

های زیرزمینی و مخفیانه با بزرگان وند، تماسشهای طال به سوی کوفه فرستاده میسکّه

 ۲۹شود .ها ردّ و بدل میشود و نامهکوفه برقرار می

 ر کجاست؟عروس زیبا د

خواهد فرستد و از آنها میهایی را به صورت مخفیانه برای بزرگان کوفه میمعاویه نامه

 تا با او بیعت کنند . 

 ها را برایت بخوانم ؟خواهی یکی از این نامهآیا می

دهم و تو را فرمانده ای اَشْعَث ! اگر حسن را به قتل برسانی دویست هزار درهم به تو می

 ۳۰آورم .کنم و دخترم را به عقد تو در میسپاه شام می

 آری، معاویه برنامه ترور امام حسن)ع( را در دستور کار خود قرار داده است .

 البتّه جا دارد که از من بپرسی اَشْعَث کیست ؟ 

 او یکی از بزرگان طایفه ربیعه است، او در میان قبیله خود نفوذ زیادی دارد .

ق ریاست و پول است، به راستی که داماد معاویه شدن برای او داند که او عاشمعاویه می

 بسیار مهم و جذاب است .

فکر نکن که معاویه فقط به اَشْعَث این قول را داده است، او به بسیاری از بزرگان کوفه 

 ای فرستاده است .چنین نامه

 اکنون عدّه زیادی به دنبال فرصت هستند تا امام حسن)ع( را ترور کنند .

استش را بخواهی من خیلی نگران هستم، آیا کسی هست که به امام حسن)ع( خبر بدهد ر

 که جان او در خطر است ؟
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 پیش به سوی شام 

 امام حسن)ع( تصمیم گرفته است تا لشکری را آماده کند و به سوی شام حرکت کند .

، این در خواهد تا جنگ بین او و معاویه در داخل مرزهای شام انجام گیرد، آریاو می

روحیه مبارزان، بسیار اثر دارد، همان طور که حضرت علی)ع( در جنگ با معاویه، لشکر 

 باشد( .خود را به صفین برد، )صفین در داخل کشور سوریه می

خواهد موضع تهاجمی خود را حفظ کند برای همین برای آماده امام حسن)ع( هم می

هد قبل از این که معاویه به عراق برسد خواکند و میکردن لشکر خود برنامه ریزی می

 او از عراق خارج شده و خود را به شام برساند .

اند که امام خود را در هر اند و قول دادهآری، هزاران نفر با امام حسن)ع( بیعت کرده

 شرایطی یاری کنند .

دهد می کند تا لشکر مجهّزی را به سوی شام بفرستد، امام به حُجْر دستورامام، تالش می

 ۳۱تا برای تجهیز لشکر عراق اقدام نماید .

کند ؛ امّا مردم کوفه آمادگی الزم برای حرکت به سوی شام را از حُجْر تالش زیادی می

کنند تا این که سرانجام معاویه لشکر دهند، آری، آنها آن قدر معطّل میخود نشان نمی

 دهد .خود را به سوی عراق حرکت می

عاویه با لشکر شصت هزار نفری از شام حرکت کرده است و به سوی رسد که مخبر می

 آید .عراق می

کند و بیش از چهار هزار نفر از بهترین یاران آن حضرت، آمادگی امام اعالم جهاد می

 کنند .خود را برای جهاد اعالم می

 خواننده خوبم !

ل سر سبد کوفه هستند این چهار هزار نفری که در اولین مرحله، اعالم آمادگی کردند گ

 کنند .و برای همین به سرعت ندای امام خود را اجابت می
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کند و فرماندهی آن را به عهده یکی از فرماندهان دهی میامام اولین سپاه خود را سامان

خواهد که به سوی انبار حرکت کنند و مانع پیشروی سپارد و از او میبه نام کِنْدی می

 ۳۲وند .معاویه در خاک عراق بش

 کنند .چهار هزار رزمنده به سوی مرزهای شام حرکت می

من خیلی خوشحال هستم که سرانجام مردم کوفه سر عقل آمدند و به یاری امام خویش 

 شتافتند .

 همسفر خوبم ! آیا موافقی ما نیز همراه این لشکر به سوی مرزهای شام حرکت کنیم ؟ 

تر خود را به منطقه انبار ه کنیم و هر چه سریعراه زیادی در پیش رو داریم پس باید عجل

 برسانیم و مانع ورود سپاه شام به عراق بشویم .

رویم، خدا را شکر که ما به موقع به منطقه انبار رسیدیم، گذرد و ما به پیش میروزها می

 هنوز دشمن به اینجا نرسیده است .

 ها هستمفدایی سّکه

اند، معاویه منتظر است تا دیگر نیروهای های شهر حلب اردو زدهلشکر معاویه در نزدیکی

 کمکی از شهرهای مختلف شام به او ملحق بشوند .

 خواهد با لشکر شصت هزار نفری به عراق حمله کند .او می

 رسد که کِنْدی، فرمانده امام حسن)ع( در انبار سنگر گرفته است .خبر به معاویه می

شود، آری دیگر عبور از انبار کار بسیار معاویه از زیرکی امام حسن)ع( ناراحت می

 باشد .سختی می

 رسد .معاویه به فکر فرو رفته است، ناگهان فکری به ذهن او می

 دانی او چه تصمیمی گرفته است ؟آیا می

 خواهد فرمانده امام حسن)ع( را با پول و مقام خریداری کند .او می

کنم تا به من تو را دعوت می»دهد تا این نامه برای کِنْدی نوشته شود : دستور می معاویه
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 ۳۳« .کنممن ملحق شوی که در این صورت تو را امیر شهری از شهرهای شام می

های سکّه برای کِنْدی زند تا این نامه را همراه با کیسهمعاویه نامه رسان خود را صدا می

 ببرد .

 خواننده عزیزم !

 فرستد ؟خواهی بدانی معاویه چقدر پول برای کِنْدی مییا میآ

 پانصد هزار درهم !

خواهد که بتواند از این همه پول بگذرد و آری، این پول کمی نیست، واقعا ایمان می

 وسوسه نشود .

 گیرد .رساند و سراغ خیمه فرماندهی را مینامه رسان معاویه، خود را به انبار می

 شود .کنند، او وارد خیمه میه خیمه کِنْدی راهنمایی مینیروها او را ب

 دهد .ها تحویل کِنْدی مینامه را همراه با سکّه

کند، برق ها میخواند، نگاهی به سکّهکِنْدی، فرمانده سپاه امام حسن)ع(، نامه را می

 گیرد .ها چشم او را میسکّه

 !پانصد هزار درهم و حکومت بر شهری از شهرهای شام 

 رود .اندازد و به فکر فرو میاو سر خود را پایین می

ام، او به من اعتماد کرده است و چهار هزار نیرو در آخر من با امام حسن)ع( بیعت کرده

 اختیار من قرار داده است تا از مرز کشور دفاع کنم .

نیست ! گوید : پانصد هزار درهم، پول کمی کند و به او میشیطان در وجود او رخنه می

توانی تا آخر عمر راحت زندگی کنی، خانه زیبا برای خود بخری و خوش با این پول می

ات آمده است، بیا و از آن استفاده کن، تو دیگر بگذرانی . ای کِنْدی ! شانس به در خانه

 خواب چنین پولی را هم نخواهی دید .

 ه معاویه ملحق شود .گیرد که بشود و کِنْدی تصمیم میسرانجام، شیطان پیروز می

شود، هیچ کس از موضوع این جلسه ای برگزار میدر چادر فرماندهی، جلسه محرمانه
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 خبر ندارد .

خواهد تا همراه او به کند و از آنها میکِنْدی، دویست نفر از نیروهای خود را جمع می

 ۳۴معاویه ملحق شوند .

مراه با دویست نفر از بزرگان نیمه شب است و همه نیروها در خواب هستند، کِنْدی ه

 کنند .لشکر کوفه به سوی حلب، محل استقرار معاویه حرکت می

شوند که دویست تن از فرماندهان سپاه و کندی شود سپاه کوفه متوجّه میصبح که می

 اند .به معاویه ملحق شده

 دهد؟چرا هیچ کس جواب نمی

تر ام تا هر چه سریع، من تصمیم گرفتهبی وفایی فرمانده سپاه، دل مرا به درد آورده است

 وفایی فرمانده سپاه قرار بدهم .به کوفه برگردم و امام حسن)ع( را در جریان بی

 های سرخ به میدان آمده است .آری، معاویه این بار با سکّه

کند و آنان شود و رو به یاران خود میامام حسن)ع( با شنیدن این خبر بسیار ناراحت می

 دارد .شق به دنیا بر حذر میرا از ع

های مرز عراق اردو زده است و هر لحظه ممکن است که به لشکر معاویه در نزدیکی

سوی عراق حمله کند ؛ امام شخص دیگری به نام مُرادی را به عنوان فرمانده به سوی 

 دهی کند .فرستد تا بار دیگر سپاه را سامانانبار می

دهد که به امام و دیگر فریب معاویه را نخورد و او قول میکند که اامام به او توصیه می

 ۳۵و هدف او وفادار بماند .

کنند و در آنجا ای از نیروهای تازه نفس به سوی انبار حرکت میمرادی همراه با عدّه

 زنند .اردو می

اما معاویه برای این فرمانده هم خواب خوشی دیده است، پانصد هزار درهم همراه با 

 آمیز !ای محبتنامه
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 شود .چه بگویم که این فرمانده نیز با دیدن این همه پول، به معاویه ملحق می

هایی بود که این فرمانده که امام حسن)ع( دوباره انتخاب کرده بود یکی از بهترین گزینه

امام حسن)ع( در اختیار داشت ؛ امّا پول معاویه آن قدر زیاد بود که او را هم وسوسه کرد 

.۳6 

اکنون، معاویه، سرمست از پیروزی خود در خریدن دو فرمانده امام، این نامه را برای او 

وفایی کردند ، پس بیا و ای پسر عمو ! دیدی که مردم کوفه چگونه به تو بی»نویسد : می

 ۳7« .رشته فامیلی که بین ما هست را پاره نکن و از جنگ کردن منصرف شو

گیرد تا خودش فرماندهی سپاه را به عهده بگیرد برای یامام حسن)ع( این بار تصمیم م

 دهد تا در مسجد جمع شوند .همین به مردم خبر می

کند رود و شروع به سخنرانی میبعد از این که همه مردم به مسجد آمدند امام به منبر می

 ای مردم ! خداوند جهاد را بر بندگان خویش واجب نموده و از آنها خواسته است در: »

خواهم که به سوی اردوگاه نُخَیله حرکت کنید تا به جنگ راه او صبر نمایند ، از شما می

 ۳۸« .معاویه برویم

 گویی که نُخَیله کجاست ؟حتما می

ها، سپاه کوفه در آنجا مستقر اردوگاه بزرگی در خارج از شهر کوفه که در همه جنگ

 کرد .کت میدهی از آنجا به سوی دشمن حرشد و بعد از سامانمی

فرما شده است، همه مردم منتظر هستند تا بزرگان و ریش سکوت بر فضای مسجد حکم

 سفیدان، آمادگی خود را برای همراهی امام اعالم کنند .

دانم این صحنه را چگونه برایت روایت کنم، فضای مسجد کوفه پر از جمعیتی است نمی

 ۳۹گویند .اند و هیچ نمیکه سرهایشان را پایین انداخته

ها با امام حسن)ع( بیعت کردند، آیا چند ماه قبل، روز بیست و یکم ماه رمضان، همین

زدند که ما همه، سرباز تو هستیم ؟ امّا چه شده است یادت هست که چگونه فریاد می

امروز که روز عمل است و باید شمشیر به دست گرفت و به جنگ معاویه رفت، همه 
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 اند .سکوت کرده

کند، دیگر چگونه به های این مردم سنگینی میهای طالی معاویه در جیبسکّهآری، 

 جنگ کسی بروند که وام دار او هستند .

 دهد .امام حسن)ع( باالی منبر نشسته است و هیچ کس جواب او را نمی

 بینم .خدایا ! این چه مظلومیّتی است که من با چشم خود می

 دهد ؟نمی چرا هیچ کس، جواب امام حسن)ع( را

 اند .همه منتظر هستند تا بزرگان شهر سخن بگویند ؛ امّا آنها سکوت اختیار کرده

کنند، به راستی چه شده است ؟ چرا مسجد این طور بوی همه مردم، به یکدیگر نگاه می

 غریبی گرفته است ؟

 کشید ؟ فرزند پیامبرتانای مردم، خجالت نمی»شکند : صدایی، ناگهان سکوت را می

کنید ؟ مگر شما با او بیعت خواند و شما این گونه سکوت میشما را به یاری فرا می

 « . اید ؟نکرده

 شناسی ؟آیا تو این جوانمرد را می

 او عَدی بن حاتم است .

من سخن تو را »گوید : آید و میشکافد و نزدیک امام حسن)ع( میاو جمعیّت را می

کنم تا جان خویش را فدای نظامی کوفه ( حرکت می شنیدم و به سوی نُخَیله ) اردوگاه

 « .تو کنم

شود و به سوی نَُخیله رود و سوار بر اسب خود مینگاه کن، او به سوی درِ مسجد می

 وفاترین پسر عموی دنیابی ۴۰رود .می

گوید شود و با صدای بلند با مردم کوفه این چنین سخن مییک نفر از جای خود بلند می

کنید ؟ آیا از خدا دم کوفه، وای بر شما، آیا این گونه امام خود را یاری میای مر: »

 ۴۱« .ترسید ؟نمی

کند، و مغیره بن نوفل را به عنوان جانشین امام به سوی نُخَیله )اردوگاه کوفه ( حرکت می
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 ۴۲خواهد تا مردم را به جهاد تشویق کند .دهد و از او میخود در شهر قرار می

 آیند .ماند ؛ امّا جمعیّت زیادی به اردوگاه نمیز در نُخَْیله میامام ده رو

آید، برای مقابله با لشکر معاویه، نیاز معاویه با لشکر شصت هزار نفری به سوی کوفه می

 ۴۳به نیروهای زیادی است .

گوید رود و این چنین میگردد و در مسجد به منبر میامام بار دیگر به شهر کوفه باز می

توانم به خلوت تنهایی پناه ببرم و خدا را عبادت کنم ولی بدانید اگر ای مردم ، من می: »

من حکومت را به معاویه واگذار کنم شما در حکومت او هرگز روز خوش نخواهید دید 

های فرزندان معاویه ایستاده باشند بینم روزی را که فرزندان شما در آستانه خانه. من می

 ۴۴« .ا بخواهند ولی کسی به آنها چیزی ندهدو از آنها آب و غذ

های معاویه ادامه پیدا خواهد کرد، آنها کنند که این پولآری، مردم کوفه خیال می

فرستد برای این است که اکنون هایی که معاویه برای آنها میدانند که این پولنمی

های او هم و ستم بیند ؛ امّا وقتی که خطر برطرف بشود ظلمحکومت خود را در خطر می

 شروع خواهد شد .

کنند و امام به هر حال، تعدادی از مردم به سوی نُخَیْله ) اردوگاه نظامی کوفه حرکت می

 افتد .کند و به سوی معاویه به راه میدهی میلشکر خود را سامان

 دهد تا لشکر اردورسد و دستور میامام در مسیر راه به ساباط )نزدیک شهر مدائن( می

 ۴۵بزنند .

خواهد چند روزی اینجا بماند تا نیروهای کمکی از شهرهای دیگر عراق به او امام می

 ۴6ملحق شوند .

گیرد تا قسمتی از نیروهای خود را زودتر به سوی معاویه اعزام کند اکنون امام تصمیم می

 تا از پیشروی بیشتر سپاه معاویه در داخل خاک عراق جلوگیری کند .

 ! همسفر خوبم

 وفایی نمودند و به سوی معاویه رفتند .به خاطر داری که دو فرمانده قبلی، بی
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 خواهد پسر عموی خود را فرمانده سپاه عراق نماید .امروز امام حسن)ع( می

 آری، چه کسی بهتر از عُبید اللّه بن عبّاس!

 شناسی . حتما او را می

ه با برادرش عَبد اللّه بن عبّاس در لشکر عُبید اللّه پسر عبّاس عموی پیامبر است، او همرا

 باشند .امام حسن)ع( می

 گوش کن !

من تو را با لشکری دوازده هزار نفری به سوی سپاه »گوید : امام حسن)ع( با او سخن می

فرستم ، تو همین امروز حرکت کن و هر کجا که به لشکر معاویه رسیدی از معاویه می

 ۴7« .خود را به تو برسانم پیشروی آنها جلوگیری کن تا من

خواهد همراه عُبید اللّه بن عبّاس برود زند و از او میاکنون امام قَیس بن سعد را صدا می

 و معاونت لشکر را به عهده بگیرد .

 خواهی اطالعات بیشتری از قَیس بن سعد داشته باشی .حتما می

شته که ده سال خدمتگزاری باشد، او افتخار داقَیس یکی از یاران شجاع لشکر کوفه می

 ۴۸های مهم در رکاب او شمشیر بزند .پیامبر را بنماید و در جنگ

وقتی که همه مردم با ابوبکر )خلیفه اوّل( بیعت کردند قَیس حاضر نشد با او بیعت کند 

.۴۹ 

قَیس در جنگ نهروان، فرمانده قسمتی از لشکر حضرت علی)ع( بود و امروز نیز آماده 

 ۵۰اب امام حسن)ع( جانفشانی کند .است تا در رک

 ۵۱قَیس قامتی رشید و اندامی قوی دارد و شجاعت او مثال زدنی است .

شود، دوازده هزار نفر از بهترین نیروهای کوفه با او عبید اللّه بن عبّاس آماده حرکت می

 کنند .به سوی معاویه حرکت می

شوند و دو لشکر در مقابل هم برو میآنها در مَسْکِن ) شمال بغداد ( با سپاه معاویه رو

 ۵۲کنند .صف آرایی می
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معاویه به فکر این است که هر طور هست این فرمانده را نیز مانند دو فرمانده قبلی با پول 

 بخرد .

توان فقط او داند که عُبید اللّه بن عبّاس، پسر عموی امام حسن)ع( است و نمیالبتّه او می

 را از راه پول جذب کرد .

شود و یکی از فرماندهان خود را به نزد عُبید اینجاست که معاویه از راه نیرنگ وارد می

 فرستد .اللّه بن عبّاس می

خواهد تا با او به طور آید و از او میفرستاده معاویه به نزد عُبید اللّه بن عبّاس می

 خصوصی، سخن بگوید .

 فرماندهی را ترک کنند .دهد تا همه، خیمه عبید اللّه بن عبّاس دستور می

 گوید :اکنون فرستاده معاویه به عُبید اللّه بن عّباس می

ـ آیا خبر داری که حسن بن علی به معاویه نامه نوشته است ؟ آیا می خواهد دانی که او میـ

 صلح کند ؟

 ــ آخر چگونه چنین چیزی ممکن است ؟

به تو بگویم که بعد از صلح کردن حسن ــ معاویه مرا فرستاده تا به تو این خبر را بدهم، و 

بن علی، تو مجبور هستی با من بیعت کنی، پس چه بهتر است که االن با من بیعت کنی، 

 دهم .زیرا در این صورت من یک میلیون درهم به تو پول می

 ــ یک میلیون درهم !

ـ آری، نگاه کن، این کیسه حاال تقدیم  بینی پانصد هزار درهم است که همینها را که میـ

 شود و بقیه آن نیز در کوفه تقدیم خواهد شد .شما می

 عبید اللّه بن عبّاس تا به حال این همه پول ندیده است !

تواند فکر کند که آخر چطور ها متوجّه شده است، او دیگر نمیدیگر فکر او به این پول

 ده باشد .ممکن است امام حسن)ع( با معاویه صلح کرده باشد و به او خبر ندا

آری، معاویه برای فریب دادن فرمانده کوفه، یک دروغ بزرگ گفت و او هم آن را باور 
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 کرد .

کند حاال امام حسن)ع( با معاویه صلح خواهد نمود پس چه خوب او با خود فکر می

 است که در این کار پیش قدم شده و یک میلیون درهم هم به دست بیاورم .

مه شب، وقتی که همه در خواب هستند فرمانده سپاه کوفه به شود که نیقرار بر این می

 ۵۳اردوگاه معاویه برود .

 فرمانده ما کجا رفته است؟ 

 همسفرم، برخیز !

 شوند .موقع اذان صبح است، همه دارند برای خواندن نماز صبح آماده می

سپاه هم  دانی که فرمانده سپاه، امام جماعتنشینند، حتما میهای نماز میهمه در صف

 باشد .می

 ــ چرا فرمانده دیر کرده است، چرا وقت دوازده هزار نفر، برای او اهمیت ندارد ؟

 آید .ــ کمی حوصله داشته باش، اآلن می

شود، َقیس )معاون فرمانده( به سوی خیمه فرمانده کنند خبری نمیامّا هر چه صبر می

 رود .می

 نده کجا رفته است ؟اما فرمانده آنجا نیست،، خدایا ! فرما

 ای روی داده باشد ؟!هیچ اثری از فرمانده نیست، نکند برای او حادثه

 ۵۴شود .آید و نماز به امامت او خوانده میبه هر حال، قَیس به سوی نمازگزاران می

کند که پسر عموی امام حسن)ع( نیز اما همه به فکر فرمانده هستند، هیچ کس باور نمی

 کند . به آن حضرت خیانت

اند ترین نقطه تاریخ، جایی که سپاه حق و باطل در مقابل هم موضع گرفتهدرست در مهم

 عُبید اللّه بن عّباس، بزرگترین ضربه را به سپاه حق زد .

ای از وقتی که خورشید باال آمد و هوا روشن شد یاران امام حسن)ع( نگاهشان به گوشه
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 افتد .سپاه معاویه می

 دهند ؟چرا همه با انگشت یک طرف را نشان می چه خبر شده است،

 نگاه کن !

 عبید اللّه بن عبّاس، فرمانده گم شده ما شمشیر به دست، در سپاه معاویه ایستاده است !

خدایا ! چه شده است ؟ نکند او حواسش پرت شده است و لشکر ما را با لشکر معاویه 

 اشتباه گرفته است !

است، او به خوبی حساب یک میلیون درهم خود را خیر، او خیلی هم، حواسش جمع 

 دارد که ایمان خود را به آن فروخته است .

ای مردم عراق ، نگاه کنید ! این »شکند : ناگهان صدایی سکوت صحرا را در هم می

فرمانده شماست که با معاویه بیعت کرده است ، امام شما ، حسن بن علی نیز با معاویه 

 ۵۵«.اندازید؟ا جان خود را به خطر میصلح کرده است ، پس چر

کنند که امام حسن)ع( صلح کرده است، آخر وقتی آنها با این سخن، مردم باور می

 فرمانده خود را ببینند که در کنار معاویه ایستاده است دیگر چه بگویند ؟

تند روند، اینان کسانی هسنگاه کن، ببین چگونه مردم، گروه گروه به سوی سپاه معاویه می

 ۵6زنند .که غربت و مظلومیّت امام حسن)ع(را رقم می

 آیمفقط با شمشیر به دیدارت می

از آن سپاه دوازده هزار نفری فقط چهار هزار نفر باقی مانده است، هر کس که اهل دنیا 

 بود رفت و فقط کسانی ماندند که بنده دنیا نیستند .

 اند .ت خود پایدار ماندهاینان یاران واقعی امام حسن)ع( هستند و بر بیع

 کند .دهی میگیرد و سپاه خود را سامانقَیس، فرماندهی سپاه را به عهده می

یارانم، تصمیم شما »گوید : گوش کن، اکنون قَیس دارد برای نیروهای خود سخن می

ها خواهید با معاویه که ریشه همه گمراهیچیست ؟ آیا مرد جنگ هستید یا اینکه می
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 « .یعت کنید ؟باشد بمی

کنند که تا پای جان در یاران او به وفاداری با او قسم خورده و بار دیگر با او بیعت می

 ۵7راه امام حسن)ع( شمشیر بزنند .

بیند که قَیس در تصمیم خود گیرند، معاویه وقتی میدو لشکر در روبروی هم قرار می

مثل سه فرمانده قبلی بتواند فریب نویسد تا شاید او را هم ای به او میمصمّم است نامه

 دهد .

خواهد تا همدیگر را مالقات کنند ؛ امّا قَیس در جواب نامه او چنین معاویه از قَیس می

کنم مگر اینکه بین من و تو ای معاویه ، به خدا ! قسم من تو را مالقات نمی»نویسد : می

 ۵۸« .شمشیر و نیزه باشد

 من در میدان جنگ حاضر هستم تو را ببینم .  آری، منظور قَیس این بود که فقط

توان بنده پول و مال دنیا نبود، تو مردانگی را آفرین بر تو ای قَیس، تو نشان دادی که می

 بار دیگر به تصویر کشیدی .

دهیم شناسیم ؟ ! چقدر تو را الگوی خود قرار میبه راستی که ما شیعیان چقدر تو را می

 ؟ !

 ه اندازه مکتب شیعه، این قدر الگوهای زیبا ندارد !به خدا هیچ مکتبی ب

 همسفرم !

کند ؛ امّا تاریخ در مورد مبلغ پولی که معاویه به قَیس پیشنهاد کرده است سکوت می

دهد برای قَیس حاضر ای که برای عُبید اللّه بن عبّاس یک میلیون درهم پول میمعاویه

 کند .ل نمیاست چند برابر آن را بدهد ؛ امّا قَیس قبو

فهمد که َقیس و چهار هزار سرباز جان بر کف او را داند وقتی معاویه میآری، خدا می

 شود .تواند با پول خریداری کند چقدر ناراحت مینمی

آری، اینان شیعیان واقعی امام حسن)ع( هستند که تا پای جان حاضر هستند در راه امام 

 خویش فداکاری کنند .
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ای قَیس تو یهودی »نویسد : ای به قَیس میانی است، برای همین نامهمعاویه بسیار عصب

 ۵۹« .هستی همانگونه که پدرت یهودی بود ، بدان که مرگ در انتظار توست

عجب! در منطق معاویه هر کس که بنده پول نیست، یهودی است ؟ هر کس بر بیعت 

 خود با امام حسن)ع( وفادار بماند، یهودی است ؟ !

دلیل واضحی است که معاویه چقدر مقابل َقیس درمانده شده است که به ناسزا  این نامه،

 متوسل شده است .

 همسفر خوبم !

گیرد و در جواب خواند، قلم و کاغذی در دست مینگاه کن، قَیس، نامه معاویه را می

 ای معاویه ، تو همان بت پرست هستی که وقتی پیامبر ، مکه را»نویسد : معاویه چنین می

« فتح کرد از روی ترس ، مسلمان شدی ، تو دین نداری و دشمن خدا و رسول خدا هستی

.6۰ 

 دهد .شود و دستور آغاز جنگ را میخواند عصبانی میوقتی معاویه، نامه قَیس را می

 زنند .پردازند و یاران قَیس جانانه شمشیر میلشکر معاویه با سپاه َقیس به جنگ می

ای از لشکریان معاویه را به خاک سیاه ، یاران قَیس عدّهگیردجنگ سختی در می

 6۱رسند .نشانند و در این میان تعدادی از آنها به شهادت میمی

های زیادی در اینجا ریخته شود و احساسات مردم عراق معاویه هراس دارد که خون

 دهد .تحریک شود، به همین دلیل او دستور عقب نشینی می

 های بسیار دقیقی طرح ریزی کرده است .است معاویه برنامهاین طور که معلوم 

خواهد چند روزی صبر کنند، آری، او امیدوار است که اوضاع به نفع او از سپاه شام می

 6۲او تغییر کند .

قَیس منتظر آمدن امام حسن)ع( است، زیرا در آخرین دیدار با امام حسن)ع( در ساباط 

 به امام ملحق شدند امام دستور حرکت بدهد .قرار شد که وقتی نیروهای کمکی 

داند که او به زحمت فقط به راستی چرا امام حسن)ع( این قدر دیر کرده است، قَیس می
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 چند روز خواهد توانست در مقابل لشکر بزرگ شام مقابله کند .

داند که در ساباط چه خبر است و علّت دیر کردن لشکر قَیس بسیار نگران است، او نمی

 ام حسن)ع( چیست ؟ام

 تیر بر قلب خورشید

امام حسن)ع( در ساباط )نزدیکی مدائن( اردوگاه خود را بر پا نموده است و منتظر است 

 تا دیگر نیروهای کمکی از راه برسند .

ای از مردم کوفه نامه نوشته ها قبل برای عدّهاگر یادت باشد برایت گفتم که معاویه از ماه

داده است که اگر امام حسن)ع( را به قتل برسانند دختر خود را  و به تک تک آنها وعده

 6۳به عقد آنها در آورد و پول بسیار زیادی به آنها بدهد .

ها به صورت مخفیانه در میان مردم کوفه پخش شده است، آری، امروز دیگر این نامه

 دختر معاویه، عاشقان زیادی دارد !

 همسفر خوبم !

نوز تا میدان جنگ فاصله زیادی داریم ولی امام حسن)ع( در زیر اینجا ساباط است، ما ه

 لباس خود، زره پوشیده است .

 دانی چرا ؟آیا می

اند و جان امام های معاویه را به امام حسن)ع( خبر دادهچون بعضی از یاران، جریان نامه

 در خطر است .

اند، بیا من و تو هم ادههای نماز ایستاکنون وقت نماز شده است، همه سپاه کوفه در صف

 در صف اول نماز بایستیم .

آید و همه جمعیّت، پشت سر امام به خواندن امام حسن)ع( از خیمه فرماندهی بیرون می

 شوند .نماز مشغول می

 این جا اردوگاه سپاه کوفه است، وقت نماز است و مناجات با خدا .
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 همه، مشغول خواندن نماز هستند که ناگهان . . .

هاست، آید، تیر از طرف خودیدانم این تیر از کجا میکند، نمیری به امام اصابت میتی

 دشمن که کیلومترها با ما فاصله دارد .

همه مات و مبهوت هستند، عجب ! یک نفر از داخل سپاه خودی به سوی امام تیراندازی 

 کرده است .

 6۴این اولین سوء قصد به جان امام است .

 ت تو !من فدای مظلومیّ

 اند .اند اکنون قصد جان تو را نمودهکسانی که برای یاریت آمده

برد، یکی نماز امام حسین)ع( در کربال و دیگر نماز تاریخ، دو نماز را هیچ گاه از یاد نمی

 امام حسن)ع( در ساباط .

ل اگر امام حسین)ع( در روز عاشورا در میان دشمنان به نماز ایستاد چند تن از یارانش مث

 آمد به جان خریدند .پروانه، سینه سپر کردند و تیرهایی که از طرف دشمن می

خواند، اینجا که میدان جنگ نیست، امروز امام حسن)ع( در میان یاران خود نماز می

 کنند .اردوگاه نیروهای خودی است ؛ ولی در نماز به سویش تیراندازی می

 رسد .همین آسیبی به او نمی خدا را شکر که امام زره به تن دارد و برای

روند تا با او بیعت شوند و به سوی سپاه معاویه میای از اردوگاه، خارج میهر شب، عدّه

 کنند .

شود تر شده و بر تعداد لشکریان معاویه افزوده میآری، روز به روز تعداد سپاه کوفه کم

. 

تا آخر کار، حاضر خواهند بود به راستی چند نفر به امام حسن)ع(، وفادار خواهند ماند و 

 در راه او، جانفشانی کنند ؟

 همه ما، آماده کشتن تو هستیم
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 گیرد .آید و سراغ امام حسن)ع( را میاسب سواری به سوی ما می

 مثل اینکه او نامه مهمّی را از طرف معاویه برای امام حسن)ع( آورده است .

 بیا من و تو هم به خیمه فرماندهی برویم .

ها نامه با خود کنون در حضور امام نشسته است، عجیب است او به جای یک نامه، دهاو ا

 همراه دارد .

 کنم، تا حاال چنین چیزی سابقه نداشته است .من تعجّب می

شود کند و مشغول خواندن آن میها به امضای معاویه است، امام آن را باز مییکی از نامه

. 

 6۵استه است امر حکومت را به او واگذار کند .معاویه در این نامه از امام خو

ای نیست، ولی آنچه مهم است این است که معاویه در نامه خود اشاره به این چیز تازه

 اند .کند که یاران امام حسن)ع( برای او نوشتههایی مینامه

 66ها را برای امام حسن)ع( فرستاده است .اکنون، معاویه، همان نامه

ای معاویه ، هر »کند، آری، این دست خط بزرگان کوفه است : ها را باز میهامام، این نام

دهیم که وقتی لشکر تو به نزدیکی ما رسید ما تر به سوی ما بیا ، ما به تو قول میچه سریع

 67« .حسن بن علی را اسیر کرده و تحویل تو دهیم

ا که ما همه ، گوش به ای معاویه ، به سوی کوفه بی»در نامه دیگری نوشته شده است: 

 6۸« .فرمان تو هستیم ، هر وقت تو دستور بدهی ما حسن بن علی را به قتل خواهیم رساند

 اند ؟ها را چه کسانی نوشتهخدایا ! این نامه

 اند که اآلن در اردوگاه امام حسن)ع( هستند .ها را همان افرادی نوشتهاین نامه

 بینم !ه من میخدایا این چه غربت و مظلومیّتی است ک

زند، خدایا ! همین مردم با من بیعت کردند، من به اشک در چشم امام حسن)ع( حلقه می

ام ؛ امّا اکنون، این گونه در حق من نامردی ام بیرون آمدهامید یاری آنها از خانه و کاشانه

 کنند .می
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ات دهم و این خواهم دین تو را از انحراف نجخدایا ! من با این مردم چه کنم، من می

 مردم قصد جان مرا دارند .

 همسفرم !

 این طور که معلوم است دختر معاویه عاشقان زیادی پیدا کرده است !

 اند .شود که این مردم این گونه عاشق این دختر شدهآخر مگر دختر در کوفه پیدا نمی

شوند، کسی یالبتّه معلوم است که دختر زیاد است ؛ امّا هیچ کدامشان، دختر معاویه نم

 که داماِد معاویه بشود به گنج بزرگی رسیده است .

توان با ریختن های طالی سرخ، حکومت و ریاست و دختر معاویه، همه اینها را میکیسه

 خون امام حسن)ع( بدست آورد .

 امان از دوستی و محبت دنیا !

ق پول و ریاست دانست که آنها عاششناخت، میمعاویه مردم زمانه خود را به خوبی می

 هستند .

 ها و پستی هاست!به راستی که محّبت به دنیا، ریشه همه پلیدی

 بریم از این که دنیا را معشوق و محبوب خود قرار دهیم .بار خدایا ! ما به تو پناه می

 عشق یک میلیون درهم !

 کند .گیرد و آنها را در جایی مخفی میها را تحویل میامام، نامه

که اگر این خبر در میان سپاه پخش شود و آبروی بزرگان کوفه برود، در  دانداو می

 لشکر آشوب به پا خواهد شد .

 امام در فکر است که با این مردم چه کند .

 آید .رسد و خدمت امام مینامه رسان دیگری از راه می

 خواند .کند و آن را میاو از طرف قَیس آمده است، امام نامه را باز می

امه آمده است که عُبید اللّه بن عبّاس، پسر عموی امام، فریب معاویه را خورده و به در ن
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 6۹خاطر یک میلیون درهم به لشکر معاویه پیوسته و با او بیعت کرده است .

شود، چه کسی بهتر از پسر عموی امام که او هم این خبر، برای امام بسیار سخت تمام می

 فریب معاویه را خورده است .

 های طال به جنگ آمده است .اویه این بار با سکّهمع

کند اگر او به جنگ معاویه برود، در همان شب اول بسیاری از این امام با خود فکر می

 مردم به لشکر معاویه خواهند پیوست .

 چون معاویه همراه خود آن قدر پول آورده است که بتواند تمام سپاه کوفه را بخرد .

مام، به خاطر پول، امام را تنها بگذارد دیگر تکلیف بقیه مردم روشن وقتی که پسر عموی ا

 است .

داند که تعداد آنها بیش از ممکن است گروهی از شیعیان واقعی باقی بمانند ولی امام می

توانند پنج هزار نفر نخواهد بود، خوب، پنج هزار نفر در مقابل شصت هزار نفر چه کار می

 7۰بکنند .

شود، معاویه، همه این شیعیان را به قتل خواهد رسانید و خاندان بنی اگر جنگ شروع 

 هاشم را قتل عام خواهد کرد .

 خواهد هیچ اثری از خاندان پیامبر باقی نماند .معاویه می

در این جنگ ممکن است معاویه هزاران نفر از یاران خود را از دست بدهد امّا برای او 

 خود درست کند . کاری ندارد که یاران جدیدی برای

تواند در لشکر معاویه قرار گیرد، او با پول بیت هر کس که پول را دوست داشته باشد می

 تواند هزاران نفر دیگر را به سوی خود جذب کند .المال می

اما برای این که یک نفر، پیرو مکتب شیعه باشد باید پول را دوست نداشته باشد، دلش 

 بتواند تا آخر عمر، شیعه باقی بماند .از محبت دنیا خالی باشد تا 

اند تا پای جان در راه امام درست است که اآلن قَیس و یاران باقی مانده او قسم خورده

 حسن)ع( جانفشانی کنند .
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 توان به آسانی، جایگزین آنها را پیدا کرد .امّا اگر اینها کشته شوند دیگر نمی

تربیت شوند، تربیت افرادی که از پول بگذرند  ها بگذرد تا افرادی همچون اینانباید سال

 بسیار سخت است .

 « .قَیس کشته شد»شود : خبری در سپاه کوفه به سرعت منتشر می

اند تا اگر کسی هم به فکر یاری این شایعه را هواداران معاویه در دهان مردم انداخته

 7۱کردن امام باشد روحیه خود را از دست بدهد .

کند و ی شکست امام حسن)ع(، از شیوه جنگ روانی استفاده میآری، معاویه برا

 خواهد از این راه روحیه سپاهیان امام را در هم بشکند .می

 ما زندگی را دوست داریم

 اند .اکنون، موقع اذان است و همه سپاهیان امام برای نماز جمع شده

خبر شود، به راستی آیا  امام تصمیم دارد تا از میزان آمادگی سپاهیان خود برای جنگ با

 این مردم در مقابل معاویه جنگ خواهند نمود ؟

ای مردم ، معاویه ما را به صلح و سازش فرا »گوید : کند و چنین میامام رو به آنان می

خواند ، اگر شما آمادگی برای مرگ در راه خدا را دارید با شمشیرهای خود به جنگ می

 7۲« .کنید خواسته او را قبول کنمنتخاب میاو برویم و اگر زندگی دنیا را ا

ما زندگی را دوست داریم، ما »زنند : ای فریاد میرسد، عّدهسخن امام که به این جا می

 7۳.« .خواهیم زنده بمانیم می

دهد، مردمی که به اردوگاه امام آری، این فریاد، اوج مظلومیّت امام حسن)ع( را نشان می

ترسند ند، اینها عاشق زندگی دنیا هستند و از مرگ با عزّت نیز میاند اهل جهاد نیستآمده

. 

ای مردم »دهد : ای به جنگ ندارند، برای همین ادامه میداند که این مردم عالقهامام می

دانم با شما چگونه رفتار کنم ، این نامه قَیس است و به من خبر داده که بزرگان ، من نمی
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اند . ای مردم کوفه ، شما با من بیعت به سپاه معاویه پیوستهشما همراه با فرمانده خود 

کنید وفایی میکردید و من به امید یاری شما از کوفه خارج شدم ، امّا اکنون این گونه بی

خواهم امر حکومت را به معاویه ام و می. بدانید که من دیگر از یاری کردن شما دل کنده

 7۴« .واگذار کنم

اند، آرزوهای زیاد آنها بر ای از سپاهیان امام حسن)ع( به فکر فرو رفتههدر این میان، عدّ

 باد رفته است .

چون وقتی که امام حسن)ع( خودش بخواهد با معاویه صلح کند دیگر معاویه حاضر 

 نخواهد بود به کسی پول بدهد .

تند که خواسهای خوشی برای خود دیده بودند، آنها میعدّه زیادی از این مردم، خواب

امام حسن)ع( را دستگیر کنند و یا به قتل برسانند و در عوض پول زیادی از معاویه بگیرند 

. 

دیدند، در قصر معاویه، در حجله عروسی دختر آنها خود را در کنار عروس شام می

 معاویه !

امّا با این تصمیم امام، همه چیز به هم خورد، معاویه عاشق چشم و ابروی کسی نیست که 

خواست این کارها را بکند ؛ امّا واهد دختر به او بدهد، معاویه برای حکومت خود میبخ

خواهد صلح کند دیگر همه قول و قرارهای قبلی به هم وقتی که خود امام حسن)ع( می

 خورد .می

گویند : ما نباید بگذاریم این خبر به معاویه برسد که امام حسن)ع( مردم پیش خود می

 ند .خواهد صلح کمی

ای تر، قبل از اینکه او نامهما باید همین اآلن کار حسن بن علی را تمام کنیم، هر چه سریع

 رسمی به معاویه بنویسد باید او را به قتل برسانیم .

 اما چگونه ؟

 آوریم .خوب کاری ندارد، شعار خوارج را به زبان می
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 7۵« .سم، این مرد هم کافر شدبه خدا ق»زند : در این میان یکی از عقب جمعیّت فریاد می

 خواهد با معاویه صلح کند .آری، چه بهانه خوبی، حسن بن علی کافر شده است، او می

خواستیم ایم، مگر ما نمیای مردم، مگر ما برای جنگ با معاویه از کوفه بیرون نیامده

! این کفر خواهد با او صلح کند، مردم معاویه را از بین ببریم ؟ اکنون حسن بن علی می

 است . هر کس که با معاویه سازش کند، کافر است .

آری، همان کسانی که به معاویه نامه نوشته بودند و مخفیانه با او بیعت کرده بودند اکنون 

 برند تا او را به قتل برسانند .گویند . هزاران نفر به سوی امام حمله میاین گونه سخن می

زمان حضرت علی)ع( را مجبور کردند تا در صفین مردم کوفه عجب مردمی هستند، یک 

جنگ را متوقّف کند و بعد از آن به او گفتند که به خاطر این که سخن ما را قبول کردی 

شنوند، قصد جان او را کافر شدی، اکنون هم، چون سخن صلح را از امام حسن)ع( می

 اند .نموده

ربایند ن حضرت را پاره کرده و میکنند و عبای آاین نامردان، خیمه امام را غارت می

.76 

خواهد که زنند، امام از آنها میای از یاران باوفای امام به دور آن حضرت حلقه میعدّه

خواهد در میان مردم کوفه جنگ داخلی روی دهد دست به شمشیر نبرند، آری، امام نمی

. 

ده است، و سپاهیانش، ای ایستااند، در گوشهامام حسن)ع( در حالی که عبایش را ربوده

 77قصد جان او را دارند .

 رسد !شاید باور نکنی تعداد یاران باوفای امام به بیست نفر هم نمی

 7۸آری، فقط بیست نفر !

این اوجِ مظلومیّت است، بیش از چهل هزار نفر با امام حسن)ع( بیعت کرده بودند که 

 7۹اند .نفر مانده جان خویش را فدایش کنند، اکنون از آن همه، فقط بیست

کرد قصد جان امام را بکند آری، اگر قَیس و سربازانش اینجا بودند چه کسی جرأت می
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. 

اما افسوس که قَیس کیلومترها از ما فاصله دارد، او اکنون در مَسْکِن ) شمال بغداد ( مقابل 

 سپاه معاویه ایستاده است .

اند، به راستی امام در این شرایط گرفته غم در چهره امام نشسته است، بنی هاشم گرد او را

 ۸۰چه تصمیمی خواهد گرفت .

ای از یاران خود اردوگاه سپاه همراه با عدّهشود و طلبد و سوار بر آن میامام اسبی را می

 کند .کند و به سوی شهر مدائن حرکت میرا ترک می

 داشته باشند .آری، این مردم دیگر لیاقت ندارند که رهبری همچون امام حسن)ع( 

 ام در کمین خورشید نشسته

گیرد تا به سوی مدائن بیند تصمیم میامام چون اوضاع اردوگاه را این گونه آشفته می

 حرکت کند .

شوند و برای همین چند نفر از آنها زودتر اردوگاه اما بدخواهان از تصمیم امام با خبر می

 کنند .کنند و در بین راه کمین میرا ترک می

کند داند که چه خطری جان امام را تهدید میرود، هیچ کس نمیامام به سوی مدائن می

. 

 در بین راه، جَرّاح کمین کرده است و منتظر است تا به امام حسن)ع( حمله کند .

 نگاه کن !

 آید !گاه خود بیرون میاو از مخفی

 کند .امام حمله میای است و با آن خنجر به سوی خدای من ! در دست او خنجر برهنه

 ۸۱« .ای، همانگونه که پدرت مشرک شدای حسن ! تو مشرک شده»زند : او فریاد می

زند، زخمی دوند ؛ اّما او خنجر را به پای امام میچند نفر از یاران امام به سوی امام می

 شود .عمیق در رانِ او ایجاد می
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 افتد .سب بر روی زمین میکند و امام بیهوش، از اخون از بدن امام فوران می

رسانند ؛ خون از پای امام جاری است، متأسفانه خونریزی یاران امام، جَرّاح را به قتل می

 ۸۲امام بسیار شدید است، من خیلی نگران هستم، خدایا ! جان امام در خطر است .

 آید .بندند، و بعد از مدّتی او به هوش مییاران، زخم امام را محکم می

خوابانند و آن حضرت را به جوانان بنی هاشم، امام را بر روی تخته چوبی می اکنون،

 ۸۳برند .سوی شهر مدائن می

 ای؟چرا یاران خود را رها کرده

ما در نزدیکی شهر مدائن هستیم، چهره امام حسن)ع( از شدّت خونریزی، زرد شده است 

. 

باشد خطر بزرگی، جان امام همه نگران هستند، اگر آن نامرد، خنجرش را مسموم کرده 

 کند .را تهدید می

آید شود و به استقبال ما میشویم، امیر شهر مدائن، سعد بن مسعود با خبر میوارد شهر می

. 

آری، حضرت علی)ع(، سعد بن مسعود را به عنوان امیر مدائن انتخاب نموده بود و امام 

 حسن)ع( هم او را در همان مقام، باقی گذاشته است .

دهد که بهترین پزشک شهر را با خبر بیند دستور میمیر مدائن تا امام را به این حالت میا

 کنند .

 شود .برد و امام در آنجا بستری میاو امام را به خانه خود می

دهد، خدا را شود و زخم امام را مورد بررسی قرار مینگاه کن، پزشک وارد اتاق می

 شکر که خنجر مسموم نبوده است .

گوید که استراحت کند و برای زخم امام، دستور تهیه داروی مخصوصی را او به امام می

 ۸۴دهد .می
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دانستم که در شما مردم من می»گوید : افتد و چنین میوفایی مردم کوفه میامام به یاد بی

 ۸۵« .هیچ خیری نیست، شما دیروز پدرم را کشتید و امروز با من چنین کردید

اند،عدّه کمی هم که هم ریخته شده است، عدّه زیادی به معاویه ملحق شدهسپاه امام در 

دهند اند با شنیدن خبر مجروح شدن امام، روحیه خود را از دست میبه امام وفا دار مانده

. 

رسد نشان دهنده این است که عدّه زیادی از مردم به سپاه هایی که از اطراف میگزارش

ای هم در پی فرصت هستند تا امام را اسیر نموده و تحویل هاند و عدّمعاویه ملحق شده

 معاویه بدهند .

آری، امروز مرز دوست و دشمن به هم ریخته است، اگر امام حسن)ع( صلح نکند به 

 دست یاران خود ترور خواهد شد .

 رود بیا همراه او برویم .نگاه کن زید بن وهب به دیدار امام می

بینم، این چه حالی است که من می»گوید : کند و میم میزید بن وهب حضور امام سال

 « .اید و مردم متحیر هستند که چه کنند ؟شما در بستر بیماری قرار گرفته

گویی ؟ به خدا قسم ! تو از کدام مردم سخن می»فرماید : کند و میامام نگاهی به او می

کنند که شیعه من هستند ؛ اّما برای معاویه برای من بهتر از این مردم است، اینان خیال می

ها دارند، اگر من با معاویه صلح کنم بهتر است از این که به دست سپاهیان کشتن من نقشه

 « .خود کشته شوم

کنید ای پسر رسول خدا، آیا یاران خود را به حال خود رها می»گوید : زید بن وهب می

 « .؟

رود آن روزی که نزد پدرم از یادم نمی گویی چه کنم ؟می»گوید : امام در پاسخ می

آید ای حسن، روزی می"حضرت علی)ع( نشسته بودم، او به من نگاهی کرد و فرمود : 

که من شهید شده باشم و تو گرفتار بنی امیّه شوی، آن روز آنها پول زیادی را در میان 

 ۸6« ."مردم تقسیم کنند و مردم را از دین خدا منحرف کنند
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 ی به ثروت و ریاست برسی؟خواهآیا می

 گوید ؟آن جوان کیست که دارد با امیر مدائن سخن می

 نگران نباش ! او آشناست، پسر برادر امیر مدائن است .

 گوید :رود و میاو نزد عموی خود می

 خواهی به ثروت و ریاست برسی ؟ــ ای عمو، آیا نمی

 ــ منظور تو چیست ؟

کنیم و تحویل معاویه بدهیم، او حکومت عراق را به ما ــ اگر ما امام حسن)ع( را اسیر 

 خواهد داد .

ـ خدا تو را بکُشد، این چه حرفی است که تو می دانی که من نمک پرورده زنی، مگر نمیـ

این خاندان هستم، حضرت علی)ع( مرا امیر این شهر کرد و به من بزرگی و آبرو داد، 

 ۸7. چگونه من فرزند او را تحویل معاویه بدهم

 همسفر خوبم !

حتما دوست داری من نام این نا مرد را برای شما بگویم، راستش را بخواهی من اوّل 

خواستم از ذکر نام او خودداری کنم ؛ امّا بعد با خود گفتم درست نیست، من باید می

 تمام حوادث را بدون کم و زیاد برای شما که دوسِت خوب من هستید بگویم .

برای رسیدن به ریاست، پیشنهاد اسیری امام حسن)ع( را به امیر  آری، این شخصی که

 دهد کسی نیست جز مختار ثَقَفی !مدائن می

گیرد کند و انتقام خون شهدای کربال را میهمان کسی که بعد از حادثه عاشورا، قیام می

. 

 کنی، شاید هم باور نکنی، آخر چطور چنین چیزی ممکن است !حتما تعجّب می

کردم ؛ امّا این نشانه اوج مظلومّیت امام حسن)ع( را بخواهی من هم، اول باور نمیراستش 

 است .
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 امدر قصر مدائن، تنها مانده

 ای ؟ما در شهر مدائن هستیم، حتما نام ایوان مدائن یا طاق کسری را شنیده

 گوش کن !

 گویند :دو نفر از یاران واقعی امام دارند با هم سخن می

 که چگونه جان امام در خطر است، ما باید فکری بکنیم .بینید ــ می

 گویی چه کنیم ؟ــ می

 ــ باید با امام، سخن بگوییم و از ایشان بخواهیم به قصر کسری )ایوان مدائن( بروند .

 کنم که امام قبول کند، آخر امام حسن)ع( و قصر نشینی !ــ من فکر نمی

ای به امام حمله هر لحظه ممکن است عدّه ای نیست، جان امام در خطر است،ــ چاره

 کنند .

امیر مدائن هم با این پیشنهاد موافق است، برای اینکه امنیّت قصر، خیلی بهتر از اینجاست 

. 

شود تا این موضوع با امام حسن)ع( مطرح شود، خود امیر مدائن به نزد سرانجام قرار می

 گوید . رود و با او سخن میامام می

 نگاه کن !

آید، مثل اینکه امام با پیشنهاد او موافقت کرده امیر مدائن با خوشحالی به سوی ما می

 است .

 ۸۸رود .امام همراه با تعداد کمی از یاران خود به سوی قصر کسری می

 بیا من و تو هم همراه آنها برویم .

فایی وآری، امام با این که از زندگی کردن در قصر راضی نیست ؛ امّا به دلیل بی

 سپاهیانش، مجبور است مدّتی در این قصر بماند .

اند آری، اینجا قصر تنهایی امام است، امروز در مدائن فقط بیست نفر به امام وفادار مانده
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. 

هایی ای مردم ! به خدا قسم ، معاویه به وعده»فرستد : اکنون، امام این پیام را برای مردم می

 ۸۹« .ه است وفا نخواهد نمودکه به شما در مقابل کشتن من داد

 کند تا امام حسن)ع( به وسیله یاران خودش کشته شود .آری، معاویه تالش می

 کاش دیگر روی شما را نبینم!

رسد، آری، اکنون اهل کوفه به صورت علنی به بدگویی خبرهایی از گوشه و کنار می

نشینند هر جا که میاز امام حسن)ع( مشغول هستند، کار به جایی رسیده است که مردم 

 آورند .سخن از کافر شدن امام حسن)ع( به میان می

 توان به جنگ معاویه رفت .آیا با این مردم، دیگر می

ها او را کافی است که امام حسن)ع( در جمع این مردم حضور پیدا کند، آن وقت همین

 به شهادت خواهند رساند .

ه است که برای ریختن خون او لحظه امام حسن)ع( در مدائن نیز گرفتار کسانی شد

 ۹۰دانند .کنند و حتی ریختن خون امام را حالل میشماری می

توان از رسد که امروز تنها راهی که میکند و به این نتیجه میامام مدّت زیادی فکر می

 ۹۱آن طریق اسالم را از خطر نابودی نجات داد صلح کردن با معاویه است .

ی باید زمستانی را تجربه کرد ؛ تا سکوت حاکم نشود فریاد چه آری، پیش از هر بهار

 مفهومی دارد ؟

با شما چه بگویم و »گوید : خواند و به آنان میامام، بزرگان سپاه را به نزد خود فرا می

اید را شرح دهم . هایی که نمودهوفایی شما سخن گویم و یا ستمچه کنم؟ آیا از بی

مرا تنها گذاشتید و آن روزی که به یاری شما محتاج بود یادتان هست که چگونه پدر 

گروه گروه به دشمن او پیوستید ؟ چقدر پدر مرا غصّه دادید تا آنجا که آرزو کرد دیگر 

شما را نبیند و خداوند او را به جوار رحمت خود برد . آیا یادتان هست آن روزی که به 
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را قبول کنم ؟ آن روز ، شما به من نزد من آمدید و اصرار داشتید که من رهبری شما 

وعده یاری دادید و من سخن شما را قبول کردم و به شما اعتماد کردم و از خانه خود 

داند که قصد داشتم دین اسالم را نجات بدهم ، امّا شما با بیرون آمدم . خدا خودش می

 من چه کردید !

 ۹۲« .امیدوارم که دیگر روی شما را نبینم

ن افتاده است، چه ننگی برای آنها بدتر از این که فرزند پیامبر آنها آرزو همه سرها پایی

 کند که دیگر آنها را نبیند .می

اند همان کسانی هستند که به معاویه بعضی از کسانی که اکنون نزد امام حسن)ع( نشسته

 اند .اند و آمادگی خود را برای قتل امام حسن)ع( اعالم کردهنامه نوشته

 ای بزرگ امّا ناشناختهحماسه

خواهد برای زنده ماندن اسالم، تصمیم مهمّی بگیرد امام در قصر کسری نشسته است و می

. 

 خواهد جنگ با معاویه را متوقّف کند و با او صلح کند .او می

اند که چرا امام حسن)ع( راه سرخ شهادت را انتخاب نکرد، ها از من سؤال کردهخیلی

ن)ع( در کربال فقط با هفتاد و دو نفر در مقابل دشمن تا پای جان، مقاومت مگر امام حسی

ای به امیر کوفه نوشته و در نکرد پس چرا امام حسن)ع(، با معاویه صلح کرد . یزید نامه

 آن نامه، دستور قتل امام حسین)ع( را داده بود .

معاویه با نیرنگ و  آری در کربال، دشمنان با شمشیر به جنگ آمدند ؛ امّا در مدائن،

 سیاست به میدان آمده است .

 همسفر خوبم !

خواهد تا امام حسن)ع( به دست یاران خودش کشته شود و برای همین امروز معاویه می

 های طال و وعده حکومت را به مردم داده است .است که وعده عروس شام، سکّه
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را به قتل برسانند و بعد از  خواهد تا خود اهل کوفه، امام حسن و امام حسین)ع(او می

خواهد پیراهن خونین امام حسن)ع( را آن، او به مرحله دوم نقشه خود بپردازد او می

 ای برای قتل خوِد شیعیان قرار دهد .بهانه

اند خواهد به بهانه این که شیعیان، امام حسن و امام حسین)ع( را به قتل رساندهمعاویه می

 .تمام شیعیان را نابود کند 

 توانید مرحله سوم نقشه معاویه را حدس بزنید ؟آیا شما می

خواهد بعد از نابودی شیعیان، اسالم را نابود کند ؛ تنها مانع بر سر راه معاویه، معاویه که می

مکتب شیعه است، وقتی همه شیعیان نابود شده باشند بقیه مردم هم که او را به عنوان 

 خلیفه رسول خدا قبول دارند .

دانند، اعتقاد غیر از شیعیان، دیگر همه مردم، اطاعت از امیر را بر خود واجب می آری

آنها بر این است که اگر امیر، اهل فسق و فجور هم باشد نباید برای براندازی حکومتش 

 ۹۳اقدامی کرد .

های او داند اگر امروز بتواند شیعیان را نابود کند دیگر هیچ کس با برنامهمعاویه می

 فت نخواهد کرد و او به راحتی خواهد توانست اسالم و نام پیامبر را از بین ببرد .مخال

تا اینجا، نقشه به خوبی پیش رفته است، امام حسن)ع( در قصر مدائن، تنهای تنها مانده و 

 یارانش آماده کشتن او هستند .

رسد میها خبر کشته شدن امام حسن)ع( به گوشش کند به همین زودیمعاویه خیال می

. 

 گیری است ؛ای در حال شکلاما او خبر ندارد که در قصر مدائن حماسه

 حماسه صلح امام حسن)ع( !

 دهد .ای که اسالم را از خطر نابودی نجات میحماسه

 ۹۴ای که خیر و برکتش برای اسالم بهتر از تمام دنیاست .حماسه

 ن)ع(، ناشناخته است .اما چگونه بگویم که این حماسه بزرگ همچون خود امام حس
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 شناسی که از این حماسه سخن بگویند ؟چند نفر را می

بیا من و تو به قدر توانمان در معرفی هر چه بهتر و بیشتر این حماسه، قدمی برداریم، من 

 با قلمم، و تو . . .

گذرد تا اسالم امروز امام حسن)ع( از حکومت و خالفت بر عراق و ایران و حجاز می

 ند .زنده بما

او فرزند امیر المؤمنین است، همان امیرالمؤمنین که بعد از وفات پیامبر، مقابل چشمش 

 اش را آتش زدند ؛ امّا برای حفظ اسالم صبر کرد .همسرش را زدند و در خانه

 نگاه کن !

 نویسد .امام حسن)ع( دارد به معاویه در مورد صلح، نامه می

خواستم تا حّق را زنده کنم و باطل را از من می»: خواهی این نامه را برایت بخوانم می

میان بردارم و احکام قرآن و دستورات پیامبر را در جامعه جاری گردانم ، امّا مردم با من 

ام تا اگر شرایط مرا قبول کنی با تو صلح هم عقیده و همراه نبودند ، برای همین آماده

 ۹۵« .کنم

طلبد، یکی از آنها عبد ز یاران خود را به حضور میکند و چند تن اامام نامه را مهر می

 ۹6اللّه بن حارث است .

 شناسی ؟دانم آیا او را مینمی

 باشد .او پسرِ خواهرِ معاویه است و از یاران نزدیک امام حسن)ع( می

توانست به شام برود و در دستگاه حکومتی دایی خود )معاویه( به نان و نوایی برسد او می

 ن کار را نکرد .؛ امّا ای

باشد او تشخیص داده که حق با امام حسن)ع( است و برای همین همراه امام حسن)ع( می

.۹7  

 طلبد .اکنون امام حسن)ع( او را می

خواهد تا همراه سه نفر دیگر این نامه را برای معاویه ببرند و در مورد شرایط و از او می
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 صلح با او سخن بگویند .

 شوند .کنند و وارد خیمه معاویه میاه معاویه حرکت میآنها به سوی اردوگ

 شود .بیند خیلی خوشحال میمعاویه وقتی عبد اللّه بن حارث، پسر خواهر خود را می

 دهد .عبد اللّه بن حارث نامه امام را تحویل دایی خود )معاویه( می

 خواند .معاویه نامه را می

 نگاه کن !

 کسی تا به حال او را این قدر خوشحال ندیده است . شود،معاویه بسیار خوشحال می

 گوید .عبد اللّه بن حارث با معاویه در مورد شرایط امام حسن)ع( سخن می

 آیا شما از اولین شرط امام حسن)ع( خبر دارید ؟

 شرط اول این است که همه شیعیان در امن و امان باشند .

ام که اگر به قَیس دسترسی قسم خوردهمن »گوید : شنود میمعاویه تا این سخن را می

 « .پیدا کنم زبان و دست او را قطع کنم

های معاویه را نخورد، همان کسی که ای است که فریب پولآری، قَیس، همان فرمانده

 فقط با چهار هزار نفر، توانست مدّتها سپاه معاویه را زمین گیر کند .

کرد، او هم معاویه را بت پرست خطاب همان قَیس که وقتی معاویه او را یهودی خطاب 

 کرد .

گفت که مالک اَشتَر و قَیس دو بازوی قویّ علی معاویه همواره در جنگ صفّن می

 ۹۸خواهد َقیس را هم شهید کند .هستند، مالک اشتر را که با سمّ شهید کرد و اکنون می

 های این سردار شجاع را قطع کند .خواهد زبان و دستمعاویه می

دهم که همه یاران امام من قول می»گوید : کن، این معاویه است که سخن میگوش 

 « .حسن)ع( در امن و امان باشند مگر قَیس، من باید او را مجازات کنم

خواهد خیمه را ترک کند، برای این که امام شود و میعبد اللّه بن حارث از جا بلند می

کنیم که معاویه شرایط ما را صلح می حسن)ع( تاکید زیادی کرده است که ما به شرطی
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 قبول کند .

کنم، من به قَیس امان صبر کن، باشد قبول می»زند : شود و فریاد میمعاویه پشیمان می

 « .دهممی

ها سکّه طال خرج نموده و زحمت آری، معاویه برای به دست آوردن این لحظه، میلیون

ای که از قَیس دارد همه چیز را هزیادی کشیده است، خوب نیست که به خاطر یک کین

 به هم بزند .

امام حسن)ع( شرایط دیگری هم دارد که همه »گوید : عبد اللّه بن حارث به معاویه می

 « .ها باید مکتوب بشوداین

 دهد تا ورق سفیدی را بیاورند .معاویه دستور می

 نگاه کن !

کند )عبد اللّه بن حارث(میورق سفید در دست معاویه است، او رو به پسر خواهر خود 

 گوید :و می

 ــ بگو تا بنویسم .

 ــ ای معاویه، شرایط صلح را باید ما بنویسیم .

 ــ خوب، این کاغذ را بگیر و بنویس !

 ــ نه،باید امام حسن)ع( این شرایط را بنویسد .

 کند، به راستی باید چه کند ؟معاویه تعجّب می

خواهد تا پایین این کاغذ سفید را مهر و امضا کند و عبد اللّه بن حارث از معاویه می

 تحویل او بدهد تا به نزد امام حسن)ع( ببرد و او شرایط خود را بنویسد .

 کند .کند، و سرانجام این پیشنهاد را قبول میای با خود فکر میمعاویه لحظه

وقتی که  کندآری، او اکنون به فکر حکومت و ریاست طلبی است، او با خود فکر می

صلح نامه نوشته شود او فرمانروای همه دنیای اسالم خواهد بود، این همان چیزی بود که 

 او مدّتهاست آرزویش را داشته است .
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دهد کند و تحویل عبد اللّه بن حارث میدارد و آن را مهر و امضا میاو کاغذی را بر می

.۹۹ 

نامه حاضر باشند به عنوان شاهد صلح خواهد چند نفر از بزرگان اهل شاماو از معاویه می

. 

معاویه از عبد اللّه بن عامر )یکی از فرماندهان خود( و چند نفر از بزرگان سپاه خود 

 ۱۰۰خواهد تا به مدائن بروند .می

 متن صلح نامه 

 ۱۰۱امروز بیست و پنجم ماه ربیع األوّل است .

غذی را که به مهر و امضای عبد اللّه بن حارث در حضور آن حضرت نشسته است، او کا

 دهد .معاویه رسیده است تحویل امام می

 آری، به راستی که عبد اللّه بن حارث، مأموریّت خود را به خوبی انجام داده است .

امام مدّت زیادی در مورد شرایط صلح فکر نموده و شرایط مهمّی را برای این صلح در 

 نظر گرفته است .

 ۱۰۲تن صلح نامه را بنویسند .دهد تا ماکنون، دستور می

 نویسد با خبر شوی .خواهی از شرایطی که امام حسن)ع( در این کاغذ مهم میحتما می

من در اینجا شش شرطی را که امام حسن)ع( در این صلح نامه نوشتند برای شما نقل 

 کنم :می

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 قرارداد صلح حسن بن علی با معاویه

 کند به شرط اینکه :ا معاویه صلح میحسن بن علی ب

 معاویه در حکومت خود به کتاب خدا و سنّت رسول خدا عمل نماید . - ۱

معاویه کسی را به عنوان ولّی عهد خود انتخاب نکند و بعد از او ، امر حکومت با  - ۲
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حسن بن علی است و در صورتی که حسن بن علی نباشد این مقام به حسین بن علی 

 رسد .می

 معاویه حق ندارد که علی بن ابی طالب را در نماز و یا در غیر نماز لعن کند . - ۳

 معاویه باید ساالنه ، یک میلیون درهم از بیت المال کوفه را به حسن بن علی بدهد . - ۴

 خطاب نکند . "امیر مؤمنان"تواند معاویه را حسن بن علی، می - ۵

باید در آسایش و آرامش باشند و شیعیان باید از مسلمانان در هر جای دنیای اسالم  - 6

 ۱۰۳هر گونه تهدیدی در امان باشند .

 همسفر خوبم !

بینی که امام به چه نکات مهمّی اشاره کرده اگر بار دیگر در متن صلح نامه، دقّت کنی می

 است .

در مورد شرط پنجم الزم است توضیحی بدهم : امام حسن)ع( با نوشتن این شرط در 

دهد و آن پیام این است که او معاویه را شایسته خالفت ع به تاریخ پیام مهمّی میواق

 کند .داند و برای همین هرگز او را امیر مؤمنان خطاب نمینمی

کند ؛ امّا این بیعت نوعی سکوت و آری امام حسن)ع( در این شرایط با معاویه بیعت می

 آمیز است .گیری مصلحتکناره

 خواهد ؟ام، بیت المال کوفه را برای چه میدانی امآیا می

در جنگ صفّن، بیست و پنج هزار نفر از یاران حضرت علی)ع( شهید شدند، امام 

خواهد تا برای همسر و فرزندان این شهیدان، مقرّری معیّن کند تا آنها بتوانند به زندگی می

 خود ادامه بدهند .

نماید و این گونه است که امام، حماسه صلح یاکنون امام پایین صلح نامه را امضا و مهر م

 زند .را رقم می

امروز، امام حکومت عراق را به معاویه واگذار کرد ) حکومتی که بیش از پنج ماه و نیم 

 طول نکشید( .
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توانند باور کنند که امام حسن)ع( با معاویه صلح کرده و برای البتّه بعضی از شیعیان نمی

 ۱۰۴اند .همین بسیار ناراحت شده

دهد جنگ کنیم، وقتی امّا ما باید تسلیم دستور امام خود باشیم، وقتی او دستور جنگ می

 دهد صلح کنیم .دستور صلح می

کارد نیاز به زمان دارد تا جوانه بزند و درخت تنومندی بذر صلحی را که امام، امروز می

 شود و بار دهد .

 اگر یاران وفا داری داشتم

گیرد تا به سوی مدائن، چهل روز طول کشیده است و امروز او تصمیم میاقامت امام در 

 کوفه حرکت کند .

فرستد و از اند میای برای َقیس و یارانش که در مَسْکِن ) شمال بغداد ( اردو زدهاو نامه

 ۱۰۵خواهد تا به سوی کوفه باز گردند .آنها می

خواهند رود، مردم کوفه از او میکند و به مسجد کوفه میامام به سوی کوفه حرکت می

 تا برای آنان سخن بگوید .

ای مردم ! ما امیر شما »گوید : رود و چنین میمسجد پر از جمعیّت است، امام به منبر می

و مهمان شما بودیم ! ما خاندان پیامبر شما هستیم که خداوند ما را از هر گونه پلیدی پاک 

 ۱۰6« .نموده است

 کند .ط این دو جمله را تکرار میگوش کن ! امام فق

 شود، کسی تا به حال، مسجد کوفه را این چنین ندیده است .صدای گریه مردم بلند می

مردم منتظرند تا امام، سخن دیگری بگوید ؛ اما آن حضرت فقط همان دو جمله را تکرار 

 کند .می

 گوید .آری امام این گونه دارد حرف دل خود را با مردم کوفه می

آری، شما با من بیعت کردید ولی آن لحظه که به یاری شما نیاز داشتم مرا تنها گذاشتید 
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. 

 ما از مدینه به شهر شما آمدیم ولی شما چگونه از ما پذیرایی کردید ؟ !

بیند بسیار خوشحال از آن طرف، وقتی معاویه امضای امام حسن)ع( را پای صلح نامه می

 شود .شادی بر پا میشود و در سپاه شام، جشن و می

کند تا در آنجا مردم کوفه با ای از سپاهیان خود به سوی کوفه حرکت میمعاویه با عدّه

 او بیعت کنند .

رود . آری، او سالهاست که آرزوی تصرّف کوفه را داشته است و اکنون به این شهر می

. . 

شام در نُخَیْله ) اردوگاه دهد تا سپاه های شهر کوفه است، او دستور میمعاویه در نزدیکی

 نظامی کوفه ( اردو بزنند .

خواست به نُخَیْله همان اردوگاه بزرگ کوفه است که همیشه حضرت علی)ع( وقتی می

 زد .جنگ برود در آنجا اردو می

رود و با او بیعت طبق برنامه قبلی، با رسیدن معاویه به نُخَیْله، امام حسن)ع( به آنجا می

 ۱۰7کند .می

شود، یک زمان در مدینه، حضرت علی)ع( بعد از وفات پیامبر ی، تاریخ تکرار میآر

 کند .مجبور شد با ابوبکر بیعت کند و امروز هم امام حسن)ع( با معاویه بیعت می

شود تا در روز جمعه برای بعد از بیعت امام حسن)ع(، به مردم کوفه هم خبر داده می

 ۱۰۸ظامی کوفه ( بروند .خواندن نماز به نخیله ) اردوگاه ن

آیند رسد و سپاهیان شام و مردم کوفه، همه، برای خواندن نماز جمعه میروز جمعه فرا می

 و امام حسن)ع( نیز در این جمع، حاضر است .

ای »گوید : شود، بعد از نماز، معاویه به امام حسن)ع( مینماز به امامت معاویه برگزار می

ای و رهبری گیری کردهدم اعالم کن که از حکومت کنارهحسن بن علی! برخیز و به مر

 « .ایمسلمانان را به من واگذار نموده
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کند ای مردم ! معاویه گمان می»فرماید : کند و میخیزد رو به مردم میامام از جای بر می

ام ، امّا بدانید این خیال باطلی دانستم با او صلح کردهچون من او را شایسته خالفت می

گذاشتید هرگز با او کردید و تنهایم نمیاست . به خدا سوگند ! اگر شما مرا یاری می

نمودم چرا که رهبری امّت اسالمی ، به فرموده پیامبر ، از آنِ من است ، امّا من صلح نمی

 ۱۰۹« .برای صالحِ مسلمانان ، از حقّ خود ، گذشتم

به رخ امام حسن)ع( بکشد ؛ امّا خواست تا پیروزی خود را معاویه به خیال خودش می

 سخنان امام، حقایق را روشن ساخت .

آری، امام حسن)ع( به مردم فهماند که درست است امروز معاویه به حکومت رسیده 

 است ولی او خلیفه و رهبر مسلمانان نیست .

 ها را به مسجد بیاوریدشمشیرها و نیزه

ید تا در مسجد کوفه مراسم بیعت برگزار آبعد از چند روز، معاویه به داخل شهر کوفه می

 شود .

 قرار بر این شده است که همه مردم به مسجد بیایند و با او بیعت کنند .

 کند .معاویه همراه با اطرافیان خود به سوی کوفه حرکت می

 نگاه کن !

 رود و پرچم او را به دوش گرفته است .آن مرد کیست که جلوتر از معاویه راه می

شناسم او یکی از یاران حضرت علی)ع( بوده است بن حمّار است، من او را می او حبیب

 چرا اکنون پرچم دار معاویه شده است ؟ مثل اینکه معاویه او را با پول خریده است .

 همسفر خوبم !

 ای را نقل کنم .خواهد برای تو خاطرهخیلی دلم می

و مردم به سخنان او گوش  یک روز حضرت علی)ع( در مسجد کوفه، باالی منبر بود

 دادند .می
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روزی »ناگهان، آن حضرت به یکی از درهای مسجد ) باب الفیل ( اشاره کرد و فرمود : 

شود در حالی که حبیب بن حمّار رسد که معاویه از این در، وارد این مسجد میفرا می

 « .پرچم او را به دوش گرفته است

یا علی ! من از شیعیان و یاوران شما هستم، آخر »حبیب بن حمّار از پایین منبر گفت : 

 ۱۱۰« .چگونه ممکن است که پرچم دار معاویه بشوم

کرد ؛ امّا امروز که معاویه به او پول زیادی داده آری، حبیب بن حمّار آن روز تعجّب می

 ۱۱۱کشد .است پرچم معاویه را بر دوش می

ده است، وارد مسجد کوفه معاویه از همان دری که حضرت علی)ع( پیش بینی کر

 شود .می

خواهد تا برخیزد نگاه کن، امام حسن)ع( به مسجد آمده است، معاویه از امام حسن)ع( می

 و از مردم بخواهد تا با او بیعت کنند .

ای مردم ! اگر شما در سرتاسر زمین »گوید : خیزد و چنین میامام حسن)ع( از جای بر می

کنید که جّد او پیامبر باشد . آگاه باشید که کسی را پیدا نمی بگردید غیر از من و برادرم

خالفت و رهبری مسلمانان حقّ من بود و معاویه برای رسیدن به آن به جنگ من آمد و 

 ۱۱۲« .اممن صالح امّت را در صلح با او یافتم ، اکنون بدانید که من با او بیعت کرده

 شناسی ؟آیا عَمْرو عاص را می

ریخت، همان کسی که در جنگ صفّن های زیرکانه میه برای معاویه نقشههمان کسی ک

 ها بکنند .دستور داد تا قرآن را بر سر نیزه

ای مردم عراق ! ما و شما همه، مسلمان هستیم ؛ »گوید : خیزد و چنین میاکنون او بر می

وقت آن رسیده امّا میان ما اختالف افتاد و شما در حقّ ما ظلم زیادی نمودید و امروز 

 ۱۱۳« .است که گذشته را جبران کنید و با معاویه بیعت کنید

شوند ها و بعد ریش سفیدان پیش قدم میکنند، ابتدا بزرگان قبیلهمردم با معاویه بیعت می

. 
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 آنجا را نگاه کن !

قَیس کنار امام حسن)ع( ایستاده است، همان فرمانده شجاعی که با چهار هزار نفر پیمان 

 بودند که تا پای جان در راه امام خود شمشیر بزنند . بسته

 کرد که چنین روزی را ببیند .اشک در چشمان او حلقه زده است، او باور نمی

خوردند، های معاویه را نمیکردند، اگر فریب وعدهوفایی نمیآری، اگر مردم کوفه بی

 رسید .هیچ وقت کار به اینجا نمی

 آیا من هم باید با معاویه بیعت کنم ؟کند که او با خود فکر می

کند و قَیس در حالی که اشک در چشمش حلقه زده است رو به امام حسن)ع( می

 گوید : می

 دهی که با معاویه بیعت کنم .ــ ای پسر رسول خدا، آیا اجازه می

 ــ آری .

 ۱۱۴ام .ــ ولی من یک قسم مهم خورده

 ــ چه قسمی ؟ 

خواست من از شما جدا شوم من های طال فرستاد، میای من سکّهــ آن روز که معاویه بر

 قسم خوردم که با معاویه روبرو نشوم مگر اینکه بین من و او شمشیر و نیزه باشد .

کند اگر همه یاران من مانند قَیس این گونه باوفا بودند کار امام حسن)ع( با خود فکر می

 شد .به اینجا کشیده نمی

گوید کند و میای میدهند که قَیس چنین قسمی خورده است، او خندهبه معاویه خبر می

مگر قَیس قسم نخورده است که مرا مالقات نکند مگر اینکه بین من و او شمشیر و : »

« ها باشد، اکنون، چند شمشیر و نیزه در مقابل من قرار دهید تا قسم قَیس درست باشدنیزه

. 

رود گذارند و قَیس به نزد معاویه میرا مقابل معاویه می اطرافیان معاویه نیزه و شمشیرهایی

 ۱۱۵کند .و با او بیعت می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                  نیاءالصالحیضفرهنگی تربیتی  ادیبن

 در اوج مردانگی 

باشد برای اند، او سرمست پیروزی ظاهری خود میاکنون همه مردم با معاویه بیعت کرده

دا ای مردم کوفه ! به خ»گوید : رود و با غرور خاصّی این چنین میهمین به باالی منبر می

قسم من با شما به جنگ نپرداختم تا شما نماز بخوانید و روزه بگیرید . جنگ من با شما 

خواستم امیر شما گردم ، اکنون خداوند مرا به آرزویم رساند . در برای این بود که می

ای که من با حسن بن علی امضا کردم ، شرایطی ذکر شده است و من هم آنها صلح نامه

نهم و به هیچ یک از ام امّا بدانید که من همه آن شرایط را زیر پا میهرا امضا و مهر کرد

 ۱۱6« .آنها عمل نخواهم نمود

شود، آشوبی شوند، از هر گوشه مسجد سر و صدا بلند میناگهان، مردم کوفه عصبانی می

 شود .بر پا می

ین حرفی را نشیند، به راستی معاویه چه اشتباه بزرگی کرد که چنترس بر دل معاویه می

 ۱۱7داند چه کند .زد، او اکنون پشیمان است و نمی

خیزد و به نزد امام مُسیّب یکی از یاران امام حسن)ع( است، او از جای خود بر می

 گوید :آید و میحسن)ع( می

ــ جانم به فدایت، چرا شما با معاویه بیعت کردید و ما را امر به بیعت با او نمودید ؟ در 

 توانستید با او جنگ کنید .نیروهای زیادی داشتید و می حالی که شما

 خواهی چه بگویی ؟ــ اآلن می

گویم که بیعت خود را با معاویه بشکنید و همین اآلن دستور جنگ بدهید برای ــ من می

 این که معاویه، به شرایطی که در صلح نامه آمده است عمل نخواهد نمود .

ایم ما به پیمان خود وفا نکنیم ؟ ما با معاویه بیعت کرده ــ ای مُسیّب، آیا درست است که

خواستیم از راه نیرنگ و فریب وارد شویم، شکنیم، اگر ما میو هیچگاه پیمان خود را نمی

 ۱۱۸شدند .هرگز دشمنان بر ما پیروز نمی
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آری، کافی بود ؛ امام از این فرصت استفاده کند و به مردم اجازه قیام را بدهد و آن 

 کردند .قت، همین مردم، در همین مجلس، کار معاویه را تمام میو

 درست است که معاویه فاسق است ؛ امّا در مرام امام حسن)ع(، نامردی وجود ندارد .

ورد ؛ امّا همه خای دیگر رقم میداد تاریخ به گونهاگر امام دستور حمله به معاویه را می

 اینها به قیمت یک نامردی بود .

معامله مهم، امام حسن)ع( مردانگی را انتخاب کرد و همین، رمز بقای نام اوست  در این

. 

 شود .اش میشود شیفتهبرای همین است که هر کس با مکتب شیعه آشنا می

 امام حسن)ع( را نگاه کن !

 دهد .چه استوار بر قلّه مردانگی ایستاده و به همه تاریخ، درس مروّت و جوانمردی می

 این مرده بودی! کاش پیش از

 هنوز مسجد پر از هیاهو و آشوب است، ترس، تمام وجود معاویه را فرا گرفته است .

 شناسی ؟آیا حُجْربن عَدی را می

 ۱۱۹باشد .او یکی از بهترین یاران حضرت علی)ع( می

 آید .شود و به سوی امام حسن)ع( میاو از جای خود بلند می

 گوید .ناراحت است، او با امام سخن میاز ظاهر او معلوم است که بسیار 

 دانم سخن او را برای شما نقل کنم یا نه ؟من نمی

شنوم برای تو بگویم، آری تو باید با غربت و مظلومیّت امام اما بگذار تا آنچه را می

 حسن)ع( بیش از این آشنا شوی .

همه، مرده بودیم  کاش، پیش از این مرده بودی و ما هم،»گوید : او به امام حسن)ع( می

ایم و اهل شام پیروز دیدیم، ببین که چگونه ما شکست خوردهو چنین روزی را نمی

 ۱۲۰« .شدند
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باشد، سخن آید، آخر حُْجر یکی از بهترین شیعیان میاین سخن بر امام بسیار گران می

 آورد .او آن هم در حضور معاویه، دل امام را به درد می

 ۱۲۱رود .خیزد و از مسجد بیرون میود بر مینگاه کن، امام از جای خ

 آری، سخن معاویه این قدر امام را ناراحت نکرد که سخن این دوست !

 روند .های خود میبا خارج شدن امام از مسجد، مردم هم، کم کم به خانه

اکنون، حُجْر درِ خانه خود نشسته است و در فکر است که چرا آن سخن را به امام 

آخر مگر او امام من نیست، مگر من نباید »گوید : است، او با خود می حسن)ع( گفته

تسلیم او باشم، چرا من چنین سخنی را در حضور معاویه به امام خود گفتم، چرا او را 

 « .دشمن شاد نمودم ؟

خواهد که به دیدار امام حسن)ع( برود امّا خجالت داند چه کند، خیلی دلش میاو نمی

 کشد .می

آید، امام حسن)ع( کسی را فرستاده تا از حُجْر دعوت کند در خانه به صدا در می ناگهان

 که به خانه او بیاید .

 رود .شود و با عجله به سوی خانه امام حسن)ع( میحُجْر خیلی خوشحال می

کند خورد شروع به گریه کردن میشود تا نگاهش به آن حضرت میاو وارد خانه امام می

. 

ای حُْجر، من با معاویه صلح کردم تا شیعیان باقی »گوید : کند و میبه او میامام نگاهی 

 ۱۲۲« .کشتکردم معاویه، همه شیعیان را میبمانند، اگر من این کار را نمی

گوید یکی از یاران ایشان به نام سفیان در این میان که امام حسن)ع( با حُجْر سخن می

 شود .وارد می

 ای ؟حال نام او را شنیدهدانم آیا تا به نمی

باشد، او گل سرسبد همه شیعیان زمان خود او یکی از بهترین یاران امام حسن)ع( می

 ۱۲۳است .
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السّالمُ عَلَیکَ یا مُِذلَّ المؤمنینَ : سالم »گوید : خورد چنین میسفیان تا نگاهش به امام می

 « .بر تو ای کسی که مؤمنان را ذلیل و خوار نمودی

 وبم !همسفر خ

پیوستند و او آن روز که امام حسن)ع( قصد جنگ داشت مردم گروه گروه به معاویه می

گذاشتند، امروز هم که او صلح کرده است بهترین یارانش با او این گونه سخن را تنها می

 گویند .می

 گوید .خواهی بدانی که امام حسن)ع( در جواب سفیان چه میحتما می

 خواهد تا بنشیند و به سخنان او گوش بدهد .دهد و از او میمی امام جواب سالم او را

 خواند .امام برای او سوره قدر را می

 ) انّا انزلناه فی لیلة القدر، و ما ادریک ما لیلة القدر (

 ۱۲۴ای سفیان، بدان که شب قدر بهتر از هزار ماه حکومت بنی امیّه است .

به حکومت ظاهری معاویه نکن، درست است که او خواهد به او بفهماند که نگاه امام می

 اکنون بر تمام کشورهای اسالمی حکومت دارد ؛ امّا حکومت واقعی از آنِ امام است .

شوند و پرونده سرنوشت همه رسد فرشتگان بر من نازل میآری شب قدر که فرا می

 آورند، حکومت حقیقی در شب قدر است .مخلوقات را به نزد من می

 شناسدشناسد که میمرا میهر کس 

کند و اکنون تصمیم دارد تا به شام برگردد معاویه برای شهرهای مختلف، حاکم معیّن می

. 

 دهد تا همه مردم کوفه به مسجد بیایند .او قبل از سفر خود دستور می

خواهد برای مردم سخنرانی کند برای همین مسجد کوفه پر از جمعیّت است، اکنون او می

ای مردم ! همانا حسن بن علی خود را شایسته رهبری »گوید : رود و میمنبر میباالی 

دانست و برای همین امر رهبری و خالفت را به من واگذار کرد زیرا مرا مسلمانان نمی
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 ۱۲۵« .دانستشایسته این مقام می

شود و او گیری محسوب میداند که صلح امام حسن)ع( یک نوع کنارهآری، معاویه می

 خواهد هر طور شده یک تأیید از آن حضرت برای حکومت خود بگیرد .می

 داند که امام حسن)ع(، هیچ گاه نخواهد گذاشت او به این هدف خود برسد .امّا او نمی

گوید شود و چنین میرسد امام حسن)ع( از جای خود بلند میتا سخن معاویه به اینجا می

زند رسول خدا هستم ، من از پیامبر هستم و پیامبر از دانید که من فرای مردم ! شما می: »

اید؟ آن روزی که پیامبر ، من ، پدر و مادر و من است . آیا آیه تطهیر را فراموش کرده

خدایا ! اینان ، "برادرم را در زیر عبای خود جمع کرد و رو به آسمان کرد و فرمود : 

و این گونه  "ا از ایشان دور گردانیخواهم هر گونه پلیدی رخاندان من هستند از تو می

خواهد شما خاندان را از هر پلیدی و خداوند می»بود که خدا این آیه را را نازل کرد : 

 « .پاک کند

کند من امروز ، چه شده است که معاویه خیال می»کرد: حسن)ع( ادامه پیدا میسخن امام

دانم؟ ای مردم ، معاویه ، دروغ نمی او را شایسته خالفت دانسته و خود را سزاوار این مقام

گوید ، خاندان پیامبر به حکم قرآن ، شایستگی خالفت و رهبری مسلمانان را دارند . می

اند . امّت امّا بعد از وفات پیامبر ، مسلمانان همواره به خاندان پیامبرشان ظلم و ستم نموده

ر مرا به عنوان جانشین خود اسالم با چشم خود دیدند که پیامبر در روز غدیر خم ، پد

 ۱۲6« .معین نمود امّا از پدر من روی گردانیدند و با دیگری بیعت نمودند

کند به وحشت معاویه از این که امام حسن)ع( این گونه دارد حقایق را برای مردم بیان می

 افتد .می

نی را اند، اهل شام تاکنون چنین سخناآری، امروز در پای منبر، بزرگان شام نشسته

 اند، دیگر صالح نیست که اهل شام حقایق را بشنوند .نشنیده

شنوند که خوانده ؛ امّا امروز میکنند که حضرت علی)ع( نماز هم نمیاهل شام خیال می

حضرت علی)ع( و امام حسن)ع( به حکم قرآن معصوم هستند و خدا آنها را از هر گناه 
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 و معصیتی پاک نموده است .

ست، چه کند ؟ باید هر طوری هست سخن امام حسن)ع( را قطع کند، چه معاویه آشفته ا

 بگوید، او چه فضیلتی برای خود یا پدرش دارد که بگوید ؟

بیند جز اینکه زبان به فحش و ناسزا باز کند، زبانم الل، او باالی منبر به ای نمیاو چاره

 ۱۲7گوید .ناسزا میتواند خواهد و میکند، هر چه دلش میحضرت علی)ع( جسارت می

خیزد تا جواب معاویه را بدهد، امام حسن)ع( به در این میان امام حسین)ع( از جا بر می

 ۱۲۸کند که بنشیند .او اشاره می

شود، اکنون نوبت آن است گوید که دیگر خسته میمعاویه آنقدر با صدای بلند ناسزا می

)ع( را به بدی یاد کردی ، ای کسی که حضرت علی»که امام حسن)ع( جواب بدهد : 

بدان که من حسن هستم و تو معاویه ، پدر من علیّ است و پدر تو ابو سفیان ! مادر من 

 فاطمه دختر پیامبر است و مادر تو هند جگر خوار ! جدّ من محمّد است و جدّ تو حَرْب !

 ۱۲۹«.تر است خدایا ! تو آن کسی را لعنت کن که حسب و نسبش از دیگری پست

 پیچد .در فضای مسجد می« آمین»گهان صدای نا

 گیرد، معاویه سر خود را پایین انداخته است .سکوت بار دیگر مجلس را فرا می

اند بسیار مشتاق هستند که امام حسن)ع( به سخن سپاهیان شام که اکنون، اینجا نشسته

 خود ادامه بدهد .

شناسد شناسد که میکه مرا میهر کس »پیچد : بار دیگر صدای امام در فضای مسجد می

شناسد ، بداند : من حسن ، پسر رسول خدا هستم . من پسر آن و هر کس که مرا نمی

فرستند . من کسی هستم که به پیامبری مبعوث شد و فرشتگان آسمان بر او درود می

 ها سفر کرد .فرزند آن کسی هستم که دعایش مستجاب بود و شبِ معراج به آسمان

مکّه و منایم . من فرزند رکن و مقامم . من فرزند مَشعر و عرفاتم . من کسی  من فرزند

 هستم که حقّم را غصب کردند .

 ۱۳۰« .من سیّد جوانان اهل بهشتم
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خواننده خوبم ! این مجلس، اولین ثمره صلح امام حسن)ع( است، ببین که چگونه بزرگان 

 اند .شام به فکر فرو رفته

کاری با آنها کرده بود که آنها امام حسن)ع( را به عنوان شخص آری، تبلیغات معاویه، 

شناختند ؛ امّا امروز واقعیت برای آنها آشکار شد، همه اینها به برکت کافر و گنهکار می

 حماسه صلح است .

 رویمبه سوی مدینه می

 کند و خودش به سوی شاممعاویه یکی از نیروهای خود را به عنوان امیر کوفه معیّن می

 ۱۳۱کند .حرکت می

شوند و گیرد تا به مدینه بر گردد، همه مردم با خبر میاکنون، امام حسن)ع( تصمیم می

 آیند .برای خداحافظی با امام می

قافله خاندان بنی هاشم آماده حرکت است، امام حسین)ع(، عبّاس، زینب، و . . . آماده 

 اند .سفر شده

 رویم .را ندانستید و ما برای همیشه از این شهر میـ آری، شما قدر خاندان پیامبر خود 

 کند .دهد و کاروان به سوی مدینه حرکت میامام دستور حرکت را می

 ۱۳۲آمیزد .صدای زنگ شترها با صدای گریه زنان و مردان کوفه در هم می

کنند که آیا ما بار دیگر امام حسن)ع( و امام حسین)ع( را در شهر همه با خود فکر می

 خود خواهیم دید ؟

 شود یک بار دیگر زینب به شهر ما بیاید ؟زنان با خود این سؤال را دارند که آیا می

 گیرد .رود و راه حجاز را در پیش میکاروان از دروازه شهر کوفه بیرون می

 رود .آری، قهرمان حماسه صلح به سوی حرم جدّش می

که او با حماسه صلح خود، اسالم را زنده  رود، چرارود ؛ امّا چه پیروزمندانه میاو می

 کرده است .
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هایی را که معاویه برای نابودی اسالم کشیده بود، نقش بر آب کرده است او همه برنامه

. 

 هر مسلمانی در هر کجای دنیا و در هر زمانی، مدیون این حماسه بزرگ است .

 همسفر خوبم !

از جای خود بر خیزی، و به شرق و غربِ دنیای  خواهمسفر ما به پایان رسید ؛ اّما از تو می

های مساجد صدای اللّه اکبر را اسالم بروی، و چون موقع اذان فرا برسد و از گلدسته

 بشنوی به همه بگویی که : 

 رسد .ها به گوش میاین صدای حماسه امام حسن)ع( است که از گلدسته

 منابع

حمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی )ت . االحتجاج علی أهل اللجاج ، أبو منصور أ ۱

ه (، تحقیق: إبراهیم البهادری ومحمّد هادی به، طهران : دار األُسوة ، الطبعة األولی ،  6۲۰

 ه . ۱۴۱۳

ه ( ، تحقیق: عبد المنعم  ۲۸۲. األخبار الطوال ، أبو حنیفة أحمد بن داوود الدینوریّ )ت  ۲

 ه . ۱۴۰۹لی، عامر ، قّم : منشورات الرضی ، الطبعة األو

. اختیار معرفة الرجال )رجال الکشّی( ، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ  ۳

ه ( ، تحقیق : السیّد مهدی الرجائی ، قمّ : مؤسّسة آل البیت ، الطبعة  ۴6۰الطوسی )ت 

 ه . ۱۴۰۴األولی ، 

ه ( ،  ۳6۳لکی )ت . االستیعاب فی معرفة األصحاب ، یوسف بن عبد اللّه القُرطُبی الما ۴

تحقیق : علی محمّد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، 

 ه . ۱۴۱۵الطبعة األؤلی ، 

. أُسد الغابة فی معرفة الصحابة ، أبو الحسن عزّ الدین علیّ بن أبی الکرم محمّد بن محمّد  ۵

ه ( ، تحقیق : علی محمّد  6۳۰ی )ت بن عبد الکریم الشیبانی المعروف بابن األثیر الجزر
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 ه . ۱۴۱۵معوّض وعادل أحمد ، بیروت : دار الکتب العلمیة ، الطبعة األولی ، 

ه (  ۸۵۲. اإلصابة فی تمییز الصحابة ، أبو الفضل أحمد بن علّی بن حجر العسقالنی )ت  6

ب العلمیّة ، ، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود ، وعلّی محمّد معوّض ، بیروت : دار الکت

 ه . ۱۴۱۵الطبعة األولی ، 

ه (  ۱۳7۱. أعیان الشیعة ، محسن بن عبد الکریم األمین الحسینیّ العاملّی الشقرائیّ )ت  7

 ه . ۱۴۰۳، إعداد: السیّد حسن األمین ، بیروت : دار التعارف ، الطبعة الخامسة، 

 ه ( . ۱۰۸۰. اکلیل المنهج ، محمّد جعفر بن محمد طاهر الخراسانی ) ۸

ه ( ،  ۴6۰. األمالی للطوسی ، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی )ت  ۹

 ه . ۱۴۱۴تحقیق : مؤّسسة البعثة ، قّم : دار الثقافة ، الطبعة األولی ، 

. اإلمامة والسیاسة )تاریخ الخلفاء( ، أبو محّمد عبد اللّه بن مسلم بن قتیبة الدینوریّ )ت  ۱۰

 ه . ۱۴۱۳تحقیق : علی شیری ، مکتبة الشریف الرضّی ـ قمّ ، الطبعة األولی ،  ه ( ، ۲76

ه ( ، إعداد: محمّد باقر  ۲7۹. أنساب األشراف ، أحمد بن یحیی بن جابر البالذریّ )ت  ۱۱

 المحمودیّ ، بیروت : دار المعارف ، الطبعة الثالثة.

ار ، محمّد باقر بن محمّد تقی المجلسی . بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمّة األطه ۱۲

ه ( ، تحقیق : دار إحیاء التراث ، بیروت : دار إحیاء التراث ، الطبعة األولی ،  ۱۱۱۰)ت 

 ه . ۱۴۱۲

ه ( ، تحقیق  77۴. البدایة والنهایة ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی )ت  ۱۳

 : مکتبة المعارف ، بیروت : مکتبة المعارف .

ه ( ،  ۸۰۸. تاریخ ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محّمد الحضرمی )ابن خلدون( )ت  ۱۴

 ه . ۱۴۰۸بیروت : دار الفکر ، الطبعة الثانیة ، 

ه ( ،  7۴۸. تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم ، محمّد بن أحمد الذهبی )ت  ۱۵

 ه . ۱۴۰۹ربی ، الطبعة األولی ، تحقیق : عمر عبد السالم تدمری ، بیروت : دار الکتاب الع

. تاریخ الطبریّ )تاریخ األُمم والملوک( ، أبو جعفر محمّد بن جریر الطبریّ اإلمامی  ۱6
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 ه ( ، تحقیق : محمّد أبو الفضل إبراهیم ، بیروت : دار المعارف . ۵)ق 

، تحقیق :  ه ( ۲6۲. تاریخ المدینة المنوّرة ، أبو زید عمر بن شبّة النمیری البصری )ت  ۱7

 ه . ۱۴۱۰فهیم محمّد شلتوت ، بیروت : دار التراث ، الطبعة األولی ، 

ه (  ۴6۳. تاریخ بغداد أو مدینة السالم ، أبو بکر أحمد بن علی الخطیب البغدادی )ت  ۱۸

 ، المدینة المنوّرة / بغداد : المکتبة السلفیّة .

ه ( ، تحقیق : سهیل زکّار  ۲۴۰)ت  . تاریخ خلیفة بن خّیاط ، خلیفة بن خیّاط العصفری ۱۹

 ه . ۱۴۱۴، بیروت : دار الفکر ، 

ه ( ، تحقیق  ۵7۱. تاریخ دمشق ، علی بن الحسن بن هبة اللّه )ابن عساکر الدمشقی( )ت  ۲۰

 ه . ۱۴۱۵: علی شیری ، بیروت : دار الفکر ، الطبعة األولی ، 

 ۱۰۱۱انی )صاحب المعالم( )ت . التحریر الطاووسی ، حسن بن زین الدین الشهید الث ۲۱

 ش. ۱۳6۸ه ( ، قمّ : دار الذخائر ، 

. تحف العقول عن آل الرسول ، أبو محّمد الحسن بن علیّ الحرانی المعروف بابن  ۲۲

الثانیة، ه (، تحقیق: علی أکبر الغفّاری، قمّ : مؤسّسة النشر اإلسالمی ، الطبعه ۳۸۱شعبة )ت 

 ه . ۱۴۰۴

أبو النضر محمّد بن مسعود السلمی السمرقندی المعروف بالعیّاشی . تفسیر العیّاشی،  ۲۳

ه (، تحقیق : السیّد هاشم الرسولی المحالّتی ، طهران : المکتبة العلمیّة ، الطبعة  ۳۲۰)ت 

 ه . ۱۳۸۰األولی ، 

ه ( ، إعداد  ۴. تفسیر فرات الکوفی ، أبو القاسم فرات بن إبراهیم بن فرات الکوفی )ت  ۲۴

کاظم المحمودی ، طهران : وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمی ، الطبعة األولی ، : محمّد 

 ه . ۱۴۱۰

ه ( ، تحقیق:  ۱۱۱۲. تفسیر نور الثقلین ، عبد علیّ بن جمعة العروسیّ الحویزیّ )ت  ۲۵

 ه . ۱۴۱۲السیّد هاشم الرسولیّ المحالّتیّ ، قمّ : مؤسّسة إسماعیلیان ، الطبعة الرابعة، 

ه ( ، تحقیق:  ۸۵۲ذیب التهذیب ، أبو الفضل أحمد بن علیّ بن حجر العسقالنیّ )ت . ته ۲6
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 ه . ۱۴۱۵مصطفی عبد القادر عطا ، بیروت : دار الکتب العلمیّة ، الطبعة األولی، 

ه ( ،  7۴۲. تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ، یونس بن عبد الرحمن المزّیّ )ت  ۲7

 ه . ۱۴۰۹روف ، بیروت : مؤسّسة الرسالة ، الطبعة األولی، تحقیق: الدکتور بشّار عوّاد مع

 ه (، قّم : المطبعة العلمیة. ۱۳۸۳. جامع أحادیث الشیعة، السیّد البروجردی )ت  ۲۸

ه ( ، بیروت : دار األضواء  ۱۱۰۱. جامع الرواة ، محّمد بن علی الغروی األردبیلی )ت  ۲۹

 ه . ۱۴۰۳، 

ه ( ، بیروت : دار إحیاء  ۳۲7حمن بن أبی حاتم الرازی )ت . الجرح والتعدیل ، عبد الر ۳۰

 ه ، الطبعة األولی. ۱۳7۱التراث العربی ، 

. الخرائج والجرائح ، أبو الحسین سعید بن عبد اللّه الراوندی المعروف بقطب الدین  ۳۱

ی ه ( ، تحقیق : مؤسّسة اإلمام المهدی عج ، قمّ : مؤّسسة اإلمام المهد ۵7۳الراوندی )ت 

 ه . ۱۴۰۹عج ، الطبعة األولی ، 

ه ( ، تحقیق : محمّد صادق آل  7۳7. رجال ابن داوود ، الحسن بن علی الحلّی )ت  ۳۲

 ه . ۱۳۹۲بحر العلوم ، قمّ : منشورات الشریف الرضی ، 

ه ( ،  ۴6۰. رجال الطوسیّ ، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسیّ )ت  ۳۳

 ه . ۱۴۱۵یّومیّ ، قّم : مؤسّسة النشر اإلسالمّی ، الطبعة األولی، تحقیق : جواد الق

ه (  7۲6. رجال العالّمة الحلّی )خالصة األقوال( ، حسین بن یوسف الحلّی )العالّمة( ) ۳۴

 ، قمّ : منشورات الشریف الرضی .

 676. روضة الطالبیین للنووی ، اإلمام أبو زکریا یحیی بن شرف النووی الدمشقی )ت  ۳۵

 ه ( ، تحقیق : أحمد عبد الموجود ، بیروت : دار الکتب العلمیة .

ه ( ، تحقیق : شُعیب  7۴۸. سیر أعالم النبالء ، أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد الذهبیّ )ت  ۳6

 ه . ۱۴۱۴األرنؤوط ، بیروت : مؤسّسة الرسالة ، الطبعة العاشرة، 

أبو حنیفة القاضی النعمان بن محمّد المصریّ  . شرح األخبار فی فضائل األئمّة األطهار ، ۳7

ه ( ، تحقیق : السیّد محمّد الحسینی الجاللی ، قّم : مؤسّسة النشر اإلسالمی ،  ۳6۳)ت 
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 ه . ۱۴۱۲الطبعة األولی ، 

ه (  676. شرح مسلم للنووی ، اإلمام أبو زکریا یحیی بن شرف النووی الدمشقی )ت  ۳۸

 .، بیروت : دار الکتاب العربی 

. شرح نهج البالغة ، عزّ الدین عبد الحمید بن محمّد بن أبی الحدید المعتزلی المعروف  ۳۹

ه ( ، تحقیق : محّمد أبو الفضل إبراهیم ، بیروت : دار إحیاء  6۵6بابن أبی الحدید )ت 

 ه . ۱۳۸7التراث ، الطبعة الثانیة ، 

ه بن عبد اللّه النیسابوریّ المعروف . شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ، أبو القاسم عبیداللّ ۴۰

ه ( ، تحقیق: محمّد باقر المحمودیّ ، طهران : مؤسّسة الطبع  ۵بالحاکم الحسکانیّ )ق 

 ه . ۱۴۱۱والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمیّ ، الطبعة األولی، 

ی الجابلقی . طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال ، علی أصغر بن شفیع الموسو ۴۱

 ه ( ، تحقیق : السیّد مهدی الرجائی ، قمّ : مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی . ۱۳۱۳)ت 

. علل الشرائع ، أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القّمیّ المعروف بالشیخ  ۴۲

 ه . ۱۴۰۸ه ( ، بیروت : دار إحیاء التراث ، الطبعة األولی،  ۳۸۱الصدوق )ت 

ه  ۸۵۵مدة القاری فی شرح صحیح البخاری ، محمود بن أحمد العینی الحنفی )ت . ع ۴۳

. ) 

 ۲۸۳. الغارات ، أبو إسحاق إبراهیم بن محمّد بن سعید المعروف بابن هالل الثقفی )ت  ۴۴

ه (، تحقیق : السیّد جالل الدین المحدّث األرموی ، طهران : أنجمن آثار ملّی ، الطبعة 

 ه . ۱۳۹۵األولی ، 

 ۱۱۰7. غایة المرام وحجّة الخصام فی تعیین اإلمام ، هاشم بن إسماعیل البحرانی )ت  ۴۵

 ه . ۱۴۲۲ه ( ، تحقیق : السیّد علی عاشور ، بیروت : مؤسّسة التاریخ العربی ، 

ه ( ، بیروت  ۱۳۹۰. الغدیر فی الکتاب والسنّة واألدب ، عبد الحسین أحمد األمینیّ )ت  ۴6

 ه. ۱۳۸7بّی ، الطبعة الثالثة، : دار الکتاب العر

ه  ۸۵۲. فتح الباری شرح صحیح البخاری ، أحمد بن علی العسقالنی )ابن حجر( )ت  ۴7

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                  نیاءالصالحیضفرهنگی تربیتی  ادیبن

 ه . ۱۳7۹( ، تحقیق : عبد العزیز بن عبد اللّه بن باز ، بیروت : دار الفکر ، الطبعة األولی ، 

ق : علی شیری، بیروت ه (، تحقی ۳۱۴. الفتوح، أبو محمّد أحمد بن أعثم الکوفیّ )ت  ۴۸

 ه . ۱۴۱۱: دار األضواء ، الطبعة األولی، 

. الفصول المهمّة فی معرفة أحوال األئمّة ، علیّ بن محمّد بن أحمد المالکی المکّی  ۴۹

 ه ( ، بیروت : مؤسّسة األعلمی . ۸۵۵المعروف بابن صبّاغ )ت 

 ه ( . ۳۳۲ة )ت عقد بابن المعروف محّمد بن أحمد ، نینٔ  . فضائل أمیر المو ۵۰

 ۳۲۹. الکافی ، أبو جعفر ثقة اإلسالم محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی )ت  ۵۱

 ه . ۱۳۸۹ه ( ، تحقیق : علی أکبر الغفّاری ، طهران : دارالکتب اإلسالمیة ، الطبعة الثانیة ، 

ه ( ،  6۳۰. الکامل فی التاریخ ، علی بن محمّد الشیبانی الموصلی )ابن األثیر( )ت  ۵۲

 ه ، الطبعة األولی. ۱۴۰۸تحقیق : علی شیری ، بیروت : دار إحیاء التراث العربی ، 

ه ( ، تحقیق :  ۹۰. کتاب سلیم بن َقیس ، سلیم بن قیس الهاللی العامری )ت حوالی  ۵۳

 ه . ۱۴۱۵محمّد باقر األنصاری ، قّم : نشر الهادی ، الطبعة األولی ، 

ه ( ، تصحیح : السیّد  6۸7األئمّة ، علیّ بن عیسی اإلربلیّ )ت  . کشف الغمّة فی معرفة ۵۴

 ه . ۱۴۰۱هاشم الرسولیّ المحالّتیّ ، بیروت : دارالکتاب اإلسالمیّ ، الطبعة األولی ، 

ه (، تحقیق: عزّة اللّه الموالئی  ۱۱۰7. مدینة المعاجز ، السیّد هاشم البحرانی، )ت  ۵۵

 ه . ۱۴۱۳اإلسالمیة، الطبعة األولی، الهمدانی، قمّ: مؤّسسة المعارف 

ه ( ، تحقیق  ۱۳۲۰. مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ، المیرزا حسین النوری )ت  ۵6

 ه . ۱۴۰۸: مؤسّسة آل البیت، قمّ : مؤسّسة آل البیت ، الطبعة األولی ، 

لّه ه ( ، تحقیق : عبد ال ۲۴۱. مسند أحمد ، أحمد بن محمّد بن حنبل الشیبانی )ت  ۵7

 ه . ۱۴۱۴محمّد الدرویش ، بیروت : دار الفکر ، الطبعة الثانیة ، 

ه ( ، تحقیق : رزوق علی  ۳۵۴. مشاهیر علماء األمصار ، محمّد بن حِبّان البُستی )ت  ۵۸

 ه . ۱۴۱۱إبراهیم ، بیروت : دار الوفاء ، الطبعة األولی ، 

مّد بن طلحة الشافعی )ت . مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول ، کمال الدین مح ۵۹
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 ه ( ، نسخة مخطوطة ، قّم : مکتبة آیة الّله المرعشی . 6۵۴

. معجم البلدان ، أبو عبد اللّه شهاب الدین یاقوت بن عبد اللّه الحمویّ الرومیّ )ت  6۰

 ه . ۱۳۹۹ه ( ، بیروت : دار إحیاء التراث العربیّ ، الطبعة األولی،  6۲6

ه ( ، قمّ : منشورات  ۱۴۱۳بو القاسم بن علیّ أکبر الخوئی )ت . معجم رجال الحدیث ، أ 6۱

 ه . ۱۴۰۳مدینة العلم ، الطبعة الثالثة ، 

ه ( ،  ۲6۱. معرفة الثقات ، أبو الحسن أحمد بن عبد الّله بن صالح العجلی الکوفی )ت  6۲

 ه . ۱۴۰۵،  تحقیق : عبد العظیم البستوی ، المدینة المنوّرة : مکتبة الدار ، الطبعة األولی

ه ( ، تحقیق  ۳۵6. مقاتل الطالبیّین ، أبو الفرج علیّ بن الحسین بن محمّد األصبهانیّ )ت  6۳

 ه . ۱۴۰۵: السیّد أحمد صقر ، قمّ : منشورات الشریف الرضّی ، الطبعة األولی، 

. مناقب آل أبی طالب = مناقب ابن شهرآشوب ، أبو جعفر رشید الدین محمّد بن علّی  6۴

 ه ( ، قمّ : المطبعة العلمیة . ۵۸۸شهر آشوب المازندرانی )ت بن 

ه ( ، تحقیق  ۵. نزهة الناظر وتنبیه الخواطر ، أبو عبد اللّه الحسین بن محمّد الحلوانی )ت  6۵

 ه . ۱۴۰۸: مؤسّسة اإلمام المهدی عج ، قّم : مؤسّسة اإلمام المهدی عج ، الطبعة األولی ، 

ه ( ، إصفهان : مکتبة اإلمام  7۵۰محمّد بن یوسف الزرندی )ت . نظم درر السمطین ،  66

 ه . ۱۳77أمیر المؤمنین ، 

 آل ّّسةٔ  . نقد الرجال ، مصطفی بن الحسین التفرشی ) القرن الحادی عشر( ، قمّ : مو 67

 . ه ۱۴۱۸ ، األولی الطبعة ، التراث إلحیاء البیت

لرضی محمّد بن الحسین بن موسی ا الشریف الحسن أبو اختاره ما ، البالغة نهج.  6۸

ه ( ، تحقیق : السیّد کاظم المحمّدی  ۴۰6الموسوی من کالم اإلمام أمیرالمؤمنین )ت 

 ه . ۱۳6۹ومحمّد الدشتی ، قمّ : انتشارات اإلمام علی ، الطبعة الثانیة ، 

: ه ( ، بیروت  ۳۳۴. الهدایة الکبری ، أبو عبد اللّه الحسین بن حمدان الخصیبی )ت  6۹

 ه . ۱۴۱۱مؤسّسة البالغ للطباعة والنشر ، الطبعة الرابعة ، 
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ه ( ،  ۱۲۹۴. ینابیع المودّة لذوی القربی ، سلیمان بن إبراهیم القندوزی الحنفی )ت  7۰

 ه . ۱۴۱6تحقیق : علی جمال أشرف الحسینی ، طهران : دار األُسوة ، الطبعة األولی ، 

 نویسنده، کتب، ناشر

 ارتباط با نویسنده

 اشاره

دوستان خوبم! دوست دارم نظر شما را درباره این کتاب بدانم، نظر شما، سرمایه من 

 است.

 بفرستید. ۳۰۰۰۴۵6۹کوتاه من به شماره پیامک خود را به سامانه پیام

 نویسم.شما را دوست دارم و فقط به عشق شما می

 30004569کوتاه سامانه پیام

 www.hasbi.irسایت 

 khodamian@yahoo.comایمیل 

 درباره نویسنده

در شهرستان آران و بیدگل اصفهان دیده به  ۱۳۵۳دکتر مهدی خُدّامیان آرانی به سال 

در دانشگاه  ۱۳7۲وارد حوزه علمیّه کاشان شد و در سال  ۱۳6۸جهان گشود. وی در سال 

 عالمه طباطبائی تهران در رشته ادبیات عرب مشغول به تحصیل گردید.

به شهر قمّ هجرت نمود و دروس حوزه را تا مقطع خارج فقه و  ۱۳76ایشان در سال 

 اصول ادامه داد و مدرک سطح چهار حوزه علمیّه قم )دکترای فقه و اصول( را أخذ نمود.

 ۸۸/۸/۸موفقیّت وی در کسب مقام اوّل مسابقه جهانی کتاب رضوی بیروت در تاریخ 
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اوّلین بار بود که یک ایرانی توانست در این مایه خوشحالی هموطنانش گردید و 

 مسابقات، مقام اوّل را کسب نماید.

های پژوهشی این بازسازی مجموعه هشت کتاب از کتب رجالیّ شیعه از دیگر فعالّیت

استاد است که فهارس الشیعه نام دارد، این کتاب ارزشمند در اّولین دوره جایزه شهاب، 

ازدهمین همایش حامیان نسخ خّطی به رتبه برتر دست چهاردهمین دوره کتاب فصل و ی

به عنوان اثر برگزیده سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه  ۱۳۹۰یافته است و در سال 

 انتخاب شد.

های علمی، دکتر خدّامیان هرگز جوانان این مرز و بوم را فراموش نکرد و در کنار فعالیّت

کتاب فارسی نوشته است که بیشتر آنها جوایز  ۵۰برای آنها نیز قلم زد. او تاکنون بیش از 

های مختلف کسب نموده است. قلم روان، بیان جذاب و همراه بودن مهمّی در جشنواره

 باشد.حدیثی از مهمترین ویژگی این آثار می -با مستندات تاریخی 

های مکتب شیعه به بیان زیبایی« مجموعه اندیشه سبز»آثار فارسی ایشان با عنوان 

های دینی بیشتر آشنا نماید. این مجموعه کند تا جوانان را با آموزهپردازد و تالش میمی

 با همّت انشارات وثوق به زیور طبع آراسته شده است.

 کتب نویسنده

 کتب فارسی 

 اشاره

 باشد.های فارسی، نشر وثوق میناشر همه کتاب

 باشد.می ۱۳۹۲های چاپ شده تا سال این فهرست کتاب

 رمان مذهبی
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 مهاجر بهشت: حوادث روزهای پایانی زندگی پیامبر - ۱

 های معراج پیامبرقصه معراج : حوادث و شگفتی - ۲

 بانوی چشمه: زندگی حضرت خدیجه)س( - ۳

 فریاد مهتاب: زندگی حضرت زهرا)س( - ۴

 دفاع از حقیقت و والیت  -روشنی مهتاب: پاسخ به شبهات وهابیت  - ۵

 : ماجرای بخشش فدک به فاطمه)س( سرزمین یاس - 6

 روی دست آسمان: عید غدیر - 7

 نینٔ  سکوت آفتاب: شهادت حضرت امیر المو - ۸

  خندق جنگ ماجرای: سوم آرزوی - ۹

 نویره بن مالک شهادت ماجرای: اول فانوس - ۱۰

 .خم غدیر امامت، دهه: هستی الماس - ۱۱

 (ع)حسن امام صلح ماجرای: تنهایی قصر در - ۱۲

: هفت شهر عشق: نگاهی نو به حماسه عاشورا )این کتاب در چاپ اول در هفت ۱۹-۱۳

 کتاب چاپ شد، در چاپ دوم به بعد در یک جلد چاپ شد(.

 در اوج غربت: ماجرای شهادت مسلم بن عقیل - ۲۰

 باشد )شرح زیارت عاشورا(.حسین)ع( میدر موضوع امام« سالم بر خورشید»کتاب 

 دث زندگی امام صادق)ع(صبح ساحل: حوا - ۲۱

 لذت دیدار ماه: ثواب زیارت امام رضا)ع( - ۲۲

 های ظهور امام زمان)ع(داستان ظهور: زیبایی - ۲۳

 حقیقت دوازدهم: اثبات والدت امام زمان)ع( - ۲۴

 آخرین عروس: داستان میالد امام زمان)ع( - ۲۵

در فضیلت « مگشته دلگ»باشد و کتاب یاسین میشرح زیارت آل« راهی به دریا»کتاب 

 باشد.زمان)ع( میدو کتاب نیز در موضوع امامانتظار ظهور نوشته شده است. این
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 های دینیآموزه

 ها: خداشناسی، توحید نابخدای خوبی - ۲6

 با من تماس بگیرید: راه و روش دعا کردن - ۲7

 با من مهربان باش: مناجات با خدا - ۲۸

 داخدای قلب من: مناجات با خ - ۲۹

 تا خدا راهی نیست: سخنان خدا با پیامبران - ۳۰

 های مرگ مومندر آغوش خدا: زیبایی - ۳۱

 یک سبد آسمان: نگاهی به چهل آیه قرآن - ۳۲

 راهی به دریا: شرح زیارت آل یاسین معرفت امام زمان)ع( - ۳۳

 سالم بر خورشید: شرح زیارت عاشورا - ۳۴

 شناسیامامنردبان آبی: شرح زیارت جامعه،  - ۳۵

 گمگشته دل: فضیلت انتظار ظهور - ۳6

 ترین عشق: فضلیت محبت به اهل بیت)ع( آسمانی - ۳7

 همسر دوست داشتنی: زندگی زناشویی بهتر - ۳۸

 بهشت فراموش شده: احترام به پدر و مادر - ۳۹

 سمت سپیده: ارزش علم دانش - ۴۰

 چرا باید فکر کنیم: ارزش فکر و اندیشه - ۴۱

 طفا لبخند بزنید: ارزش لبخند و شادمانی ل - ۴۲

 راز خشنودی خدا: آثار کمک کردن به مردم - ۴۳

 به باغ خدا برویم: فضیلت حضور در مسجد - ۴۴

 های خداراز شکرگزاری: شکر نعمت - ۴۵
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 فقط به خاطر تو: آثار اخالص در عمل - ۴6

 معجزه دست دادن : آثار دست دادن، ارتباط اجتماعی - ۴7

 ربیکتب ع

 « .فهرست سعد » تحقیق  - ۴۹

 « .فهرست الحمیری » تحقیق - ۵۰

 «.فهرست حمید » تحقیق  - ۵۱

 «.فهرست ابن بطّة » تحقیق  - ۵۲

 « .فهرست ابن الولید » تحقیق  - ۵۳

 « .فهرست ابن قولویه » تحقیق  - ۵۴

 « .فهرست الصدوق » تحقیق  - ۵۵

 « .فهرست ابن عبدون » تحقیق  - ۵6

 « .آداب أمیر المؤمنین» حقیق ت - ۵7

 الصحیح فی فضل الزیارة الرضویة .  - ۵۸

 الصحیح فی البکاء الحسینی .  - ۵۹

 الصحیح فی فضل الزیارة الحسینیة . - 6۰

 الصحیح فی کشف بیت فاطمه)س(. - 6۱

 صرخة النور. - 6۲

 إلی الرفیق األعلی. - 6۳

 نشر وثوق 

 باشد(.می های فارسی، نشر وثوق)ناشر همه کتاب

فعالیت خود را درحوزه نشر کتاب آغاز کرد و امروز بسیار  ۱۳76انتشارات وثوق از سال 
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خرسند است که قدمی هر چند کوچک در جهت ترویج تعالیم اسالم و پاسخ گویی به 

نیازهای فکری وفرهنگی نسل جوان کشورعزیزمان ایران برداشته واین توفیق الهی قرین 

ن واندیشوران علم و ادب را همچنان از این دریای معرفت وبصیرت راهش بوده که محققا

 جرعه نوش کند.

عنوان اثر در موضوعات مذهبی ، اخالقی ، اجتماعی ، فلسفه  ۳۵۰چاپ و نشر بیش از 

 وکالم به صورت عمومی و تخصصی حاصل کوشش های این انتشارات است.

قرارداد مجموعه کتابهایی تحت  از جمله کارهای بسیار مهم و ارزشمند انتشارات وثوق

شروع شده است و تاکتون  ۱۳۸6عنوان اندیشه سبز می باشد که این قرارداد از ابتدای سال 

 عنوان کتاب تحت عوان اندیشه سبز روانه بازار نماییم. ۴۸توانستم 

از ویژگی های مهم این مجموعه می توان به سادگی و روانی مطالب مذهبی با رویکرد 

رمان اشاره کرد که با توجه به مستند بودن مطالب و استفاده از منابع دست اول داستان و 

کتب شیعه و سنی با قلمی بسیار شیوا جوانان عزیز را جذب کرده و کالم ناب معصومین 

 علیهم السالم را ترویج نماییم.

 های فارسی نویسنده خرید کتاب

 0253-77 35 700تلفکس: 

 0912 252 58 39همراه: 

 www.Nashrvosoogh.comخرید اینترنتی: سایت نشر وثوق: 

 30004657735700سامانه پیام کوتاه نشر وثوق 

. وذلک فی یوم الجمعة الحادی والعشرین من شهر رمضان سنة أربعین من الهجرة  ۱

. أسأل اللّه أن یجعل لی منهم فرجًا عاجالً، فوالّله لوال طمعی عند  ۲.  ۸ص  ۲اإلرشاد ج 

عدوّی فی الشهادة، وتوطینی نفسی علی المنیّة، ألحببت أالّ ألقی مع هؤالء یوماً واحداً، لقاء 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                  نیاءالصالحیضفرهنگی تربیتی  ادیبن

 ۳۳، بحار األنوار ج ۲۹۹ص  ۱؛ الغارات ج 6۰ص  ۳وال ألتقی بهم أبداً: نهج البالغة ج 

 ۳.  ۸۳ص  ۴، تاریخ الطبری ج ۹۳ص  6شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ج  ۵6۵ص 

، بحار األنوار ج 6۱أاّل یعلم أحد من أعدائه موضع قبره: فرحة الغری ص  . وإنّما أراد بهذا

؛ ودُفن علیّ رضی اللّه عنه وصلّی علیه الحسن وکبّر خمساً، فال یعلم أحد أین ۲۱۴ص  ۴7

. فصعد المنبر فحمد اللّه وأثنی علیه وقال:... قد دُفن فی  ۴. ۲۱6دُفن: األخبار الطوال ص 

رکه األوّلون بعلمٍ واآلخرون بحلم، ولقد کان النبّی هذه اللیلة رجل لم ید

یمینه ومیکائیل عن یساره...: کتاب وسلم إذا قّدمه للحرب فجبرئیل عن آلهوعلیهاهللصلی

. مَن عرفنی فقد عرفنی، ومَن لم یعرفنی فأنا الحسن بن محمّد  ۵. ۲۸۲ص  ۴الفتوح ج 

البشیر، أنا ابن النذیر، أنا ابن الداعی إلی اللّه، أنا ابن وسلم... أنا ابن آلهوعلیهاهللالنبیّ صلی

الذی أُرسل رحمةً للعالمین، وأنا مِن أهل بیت الذین أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم 

تطهیراً... وأنا من أهل البیت الذین افترض اللّه مودّتهم ووالیتهم...: األمالی للطوسی ص 

ص  ۲، تفسیر نور الثقلین ج ۳6۱ص  ۴۳ألنوار ج ، بحار ا۱۵6ص  ۲، کشف الغمّة ج ۲7۰

 أمرنی.  6. ۳۲۰ ص ۲ ج المرام غایة ،۱۳۲ ص عقدة البن نینٔ  ، فضائل أمیر المو۴۲6

 األمالی...: والحسین والحسن وفاطمة علیّ إلی أرسل أن وسلمآلهوعلیهاهللصلی اللّه رسول

یّاً بیمینه والحسن بشماله عل اعتنق.  7. ۲۰۹ ص ۳۵ ج األنوار بحار ،۲6۳ ص للطوسی

والحسین علی بطنه... الّلهمّ إنّ هؤالء أهلی وعترتی، فأذهب عنهم الرجس...: تاریخ دمشق 

، وراجع: الکافی ۲۰۹ص  ۳۵، بحار األنوار ج ۲6۳، األمالی للطوسی ص ۱۴۳ص  ۱۴ج 

، تفسیر ۱۸7ص  ۱، جامع أحادیث الشیعة ج ۱۹۹ص  ۴۵، بحار األنوار ج ۲۸7ص  ۱ج 

، شواهد التنزیل ۴6ص  ۱، کشف الغمّة ج ۱۱۱، تفسیر فرات ص ۲۵۰ص  ۱عیّاشی ج ال

، تفسیر ۲۳۹، نظم درر السمطین ص ۲۹۸ص  6، مسند أحمد ج ۱۱۰ص  ۲للحسکانی ج 

. فقام  ۸. ۴۳۱ص  ۲، ینابیع المودّة ج ۱۳۹ص  ۱۴، تاریخ دمشق ج ۱۵ص  ۲۲اآللوسی ج 

ر الناس، هذا ابن نبیّکم ووصیّ إمامکم فبایعوه: عبد اللّه بن عبّاس بین یدیه فقال: معاش

.  ۹. ۵66ص  ۱، أعیان الشیعة ج ۳6۲ص  ۴۳، بحار األنوار ج ۱۵6ص  ۲کشف الغمّة ج 
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فقالوا: ما أحبّه إلینا وأوجب حقّه علینا وأحقّه بالخالفة. وبادروا إلی بیعته راغبین...: مقاتل 

. أنت خلیفة أبیک ووصیّه، ونحن  ۱۰.  ۸ص  ۲، اإلرشاد للمفید ج ۳۳الطالبیّین ص 

، بحار األنوار ۵7۴ص  ۲السامعون المطیعون لک، فمرنا بأمرک...: الخرائج والجرائح ج 

. وبایعه أکثر من أربعین ألفاً کانوا قد بایعوا أباه علی الموت، وکانوا  ۱۱. ۴۳ص  ۴۴ج 

در کتاب خود،  "یحافظ عجل"؛ البتّه ۱۳ص  ۲أطوع للحسن وأحبّ له...: أُسد الغابة ج 

را هفتاد هزار نفر را ذکر کرده است: بایع الحسن  77عدد بیعت کنندگان با امام حسن 

. فرتّب العمّال وأمر اأُلمراء  ۱۲. ۲۹6ص  ۱بعد وفاه علیّ سبعون ألفاً: معرفة الثقات ج 

لغمّة ، کشف ا۹ص  ۲وأنفذ عبد اللّه بن العبّاس إلی البصرة، ونظر فی األُمور: اإلرشاد ج 

؛ فأقام الحسن بالکوفة شهرین کاملین ال ینفذ إلی معاویة أحداً وال ذکر ۱6۱ص  ۲ج 

. وبقی نحو سبعة أشهر خلیفة بالعراق وما وراءه  ۱۳. ۲۸۳ص  ۴المسیر إلی الشام: الفتوح ج 

. فإنّک تعلم أنّی  ۱۴. ۱۳ص  ۲من خراسان والحجاز والیمن وغیر ذلک...: ُأسد الغابة ج 

ا األمر منک عند اللّه وعند کلّ أوّاب حفیظ ومن له قلب منیب . واتّق اللّه ودع أحقّ بهذ

البغی واحقن دماء المسلمین ، فواللّه ما لک خیر فی أن تلقی اللّه من دمائهم بأکثر مّما أنت 

القیه به، وادخل فی السلم والطاعة وال تنازع األمر أهله ومن هو أحقّ به منک ، لیطفئ اللّه 

رة بذلک ویجمع الکلمة ویصلح ذات البین ، وإن أنت أبیت إالّ التمادی فی غیّک النائ

سرت إلیک بالمسلمین فحاکمتک حتّی یحکم اللّه بیننا وهو خیر الحاکمین: مقاتل 

. وقد  ۱۵. ۳۴ص  ۱6، شرح نهج البالغة ج ۴۰ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۳6الطالبیّین ص 

ثمّ صار من أمره إلی أن اختار رجالً واخترنا رجالً؛ علمت أنّ أباک سار إلینا فحاربنا، 

لیحکما بما یصلح علیه أمر األُمّة وتعود به األلفة والجماعة ، وأخذنا علی الحکمین بذلک 

عهد اللّه ومیثاقه ، وأخذا منّا مثل ذلک علی الرضا بما حکما ، ثمّ أنّهما اتّفقا علی خلع 

نّما تطلبه بحقّ أبیک وقد خرج أبوک منه ؟ فانظر أبیک فخلعاه ، فکیف تدعونی إلی أمرٍ إ

. ودسّ معاویة رجالً من  ۱6. ۲۸6ص  ۴لنفسک أبا محمّد ولدینک والسالم: الفتوح ج 

بنی حمیر إلی الکوفة ورجالً من بنی القین إلی البصرة؛ یکتبان إلیه باألخبار ویفسدا علی 
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. عرف ذلک  ۱7. ۹ص  ۲، اإلرشاد ج ۳۳السالم األُمور...: مقاتل الطالبیّین ص الحسن علیه

الحسن، فأمر باستخراج الحمیری من عند حجّام بالکوفة، فأُخرج فأمر بضرب عنقه، وکتب 

، وراجع کشف ۹ص  ۲إلی البصرة فاستُخرج القینی من بنی سلیم وضُربت عنقه: اإلرشاد ج 

أمّا بعد، فإنّک  . ۱۸. ۳۱ص  ۱6، شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ج ۱6۱ص  ۲الغمّة ج 

دسست الرجال لالحتیال واالغتیال، وأرصدت العیون کأنّک تحبّ اللقاء، وما أوشک 

، کشف الغمّة ۴۵ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۹ص  ۲ذلک فتوقّعه إن شاء الّله...: اإلرشاد ج 

. وکتب الحسن إلی معاویة مع جُنْدب بن عبد الّله األزدی...: مقاتل  ۱۹. ۱6۱ص  ۲ج 

، فأجابه معاویة علی یدی جُنْدب األنصاری موصل کتاب الحسن: مناقب ۳۴یّین ص الطالب

. فلو علمت أنّک أضبط منّی للرعیة وأحوط علی هذه  ۲۰. ۱۹۴ص  ۳آل أبی طالب ج 

األُمّة وأحسن سیاسة وأقوی علی جمع األموال وأکید للعدوّ ، ألجبتک إلی ما دعوتنی إلیه 

د علمت أنّی أطول منک والیةً ، وأقدم منک لهذه األُمّة ، ورأیتک لذلک أهالً ، ولکن ق

تجربةً ، وأکبر منک سنّاً فأنت أحقّ أن تجیبنی إلی هذه المنزلة التی سألتنی ، فادخل فی 

طاعتی ولک األمر من بعدی، ولک ما فی بیت مال العراق بالغاً ما بلغ ، تحمله إلی حیث 

عونة لک علی نفقتک ، یجبیها أمینک ، أحببت ، ولک خراج أیّ کور العراق شئت ، م

، شرح ۴۰ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۳7ویحملها إلیک فی کلّ سنة...: مقاتل الطالبّیین ص 

. ثّم کتب إلی عمّاله علی النواحی بنسخةٍ واحدة : من عبد  ۲۱. ۳6ص  ۱6نهج البالغة ج 

لمین . سالم علیکم ، فإنّی المس من قِبله ومن فالن بن فالن إلی نینٔ  اللّه معاویة أمیر المو

 عدوّکم نةٔ  أحمد إلیکم اللّه الذی ال إله إاّل هو . ّأما بعد ، فالحمد للّه الذی کفاکم مو

 فاغتاله عبادة من رجالً طالب أبی بن لعلیّ أتاح صنعه وحسن بلطفه اللّه إنّ ، خلیفتکم وقتل

افهم وقادتهم یلتمسون أشر کتب جاءتنا وقد ، مختلفین متفرّقین أصحابه فترک ، فقتله

األمان ألنفسهم وعشائرهم ، فأقبلوا إلیّ حین یأتیکم کتابی هذا بجهدکم وجندکم وحسن 

عدّتکم ، فقد أصبتم بحمد اللّه الثأر وبلغتم األمل ، وأهلک اللّه أهل البغی والعدوان ، 

کلّم عتبة . ثمّ ت ۲۲. ۳7ص  ۱6والسالم علیکم ورحمة اللّه وبرکاته: شرح نهج البالغة ج 
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بن أبی سفیان ، فکان أوّل ما ابتدأ به أن قال : یا حسن، إنّ أباک کان شرّ قریش لقریش، 

أقطعه ألرحامها ، وأسفکه لدمائها ، وإنّک لمن قتلة عثمان ، وإّن فی الحّق أن نقتلک به ، 

اللّه بقتله وإنّ علیک القود فی کتاب اللّه عزّوجلّ، وإنّا قاتلوک به ، فأمّا أبوک فقد تفرّد 

 ،۴۰۳ ص ۱ ج االحتجاج...: زندک قدحة فی ال منها، فلستَ للخالفة ٔ  فکفاناه ، وأمّا رجاو

 وکففت سیفک أغمدت لما بحقّی علیک فأقسمت.  ۲۳. 7۱ ص ۴۴ ج األنوار بحار

 قتالهم؟ من الناس تمنع عالم المؤمنین، أمیر یا.  ۲۴. ۱۲۰۸ ص ۴ ج المدینة تاریخ...: یدک

.  ۲۵. ۱۲۰۸ص  ۴ت علیک یابن أخی لما کففت یدیک...: تاریخ المدینة ج أقسم: فقال

فمنعهم من ذلک الحسن وابن الزبیر ومحمّد بن طلحة... وخرج الحسن بن علی...: تاریخ 

. قال علّی رضی اللّه عنه للحسن: اِئت الرجل، قال: قد فعلت،  ۲6. ۴۳۵ص  ۳۹دمشق ج 

. کان طلحة قد استولی علی  ۲7. ۱۲۱۳ص  ۴دینة ج فأقسم علیَّ إالّ رجعت...: تاریخ الم

أمر الناس فی الحصار، وأمرهم بمنع من یدخل علیه والخروج من عنده، وأن یُدخل الماء 

. فبعث إلیه علیّ ثالث قرب مملوءة من الماء، مع نفرٍ من  ۲۸.  ۲۰۵ص  ۹علیه...: الغدیر ج 

؛ فحاصروه، فأدخل معه ۴۱ص  ۱ج  ، اإلمامة والسیاسة۴۱7ص  ۲بنی هاشم...: الفتوح ج 

 ۴جرار الماء والطعام إلی داره ومعه فتیان قریش فیهم الحسن بن علیّ...: تاریخ المدینة ج 

؛ فکان أوّلهم إنجاداً لهم علیّ وأُمّ حبیبة، جاء علیّ فی الغلس فقال: یا أیّها الناس، ۱۲۰6ص 

.  ۲۹. ۴۱7ص  ۳طبری ج ، تاریخ ال۴۳۴ص  ۳۹إنّ الذی تصنعون...: تاریخ دمشق ج 

وکتب أکثر أهل الکوفة إلی معاویة : فإنّا معک ، وإن شئت أخذنا الحسن وبعثناه إلیک...: 

. دسّ معاویة إلی عمرو  ۳۰. ۴۵ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۵7۹ص  ۲الخرائج والجرائح ج 

ّل بن حریث ، واألشعث بن قیس ، وإلی حجر بن الحجر ، وشبث بن ربعی ، دسیساً أفرد ک

واحد منهم بعین من عیونه ، أنّک إن قتلت الحسن بن علی فلک مئتا ألف درهم ، وجند 

، ۳۳ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۲۲۰ص  ۱من أجناد الشام ، وبنت من بناتی: علل الشرائع ج 

. وبلغ الحسن خبره ومسیره نحوه، وأنّه قد بلغ جسر منبج ،  ۳۱. ۵6۹ص  ۱أعیان الشیعة ج 

 مقاتل: للمسیرٔ  ، وبعث حجر بن عدی فأمر العمّال والناس بالتهیّوفتحرّک عند ذلک 
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 ثمّ.  ۳۲. ۵6۸ ص ۱ ج الشیعة أعیان ،۳۸ ص ۱6 ج البالغة نهج شرح ،۳۹ ص الطالبیّین

 شیئاً یحدث وال باألنبار یعسکر أن وأمره کندة، من وکان ، آالف أربعة فی قائداً إلیه وجّه

، مدینة ۵7۴ص  ۲ی األنبار ونزل بها...: الخرائج والجرائح ج إل توجّه فلمّا ، أمره یأتیه حتّی

. علم معاویة بذلک ، بعث إلیه رسالً وکتب إلیه معهم: إنّک  ۳۳. ۴۰۳ص  ۳المعاجز ج 

إن أقبلت إلیّ أوّلِک بعض کور الشام والجزیرة، غیر منفس علیک ، وأرسل إلیه بخمسمئة 

. فقبض  ۳۴. ۵7۴ص  ۲ج والجرائح ج ، الخرائ۱۹۰ألف درهم...: الهدایة الکبری ص 

الکِنْدی عدوّ اللّه المال ، وقلب علی الحسن ، وصار إلی معاویة فی مئتی رجل من خاصّته 

. فبعث إلیه  ۳۵. ۴۳ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۵7۴ص  ۲وأهل بیته...: الخرائج والجرائح ج 

وتوکّد علیه... فحلف له رجالً من مراد فی أربعة آالف ، وتقدّم إلیه بمشهدٍ من الناس ، 

، الخرائج والجرائح ۱۹۰باألیمان التی ال تقوم لها الجبال أنّه ال یفعل...: الهدایة الکبری ص 

. فلمّا توجّه إلی األنبار ، أرسل معاویة إلیه رسالً وکتب إلیه بمثل ما  ۳6. ۵7۴ص  ۲ج 

حبّ من کور الشام کتب إلی صاحبه ، وبعث إلیه بخمسة آالف درهم، ومنّاه أیّ والیة أ

والجزیرة، فقلب علی الحسن ، وأخذ طریقه إلی معاویة ، ولم یحفظ ما أخذ علیه من 

. ثمّ کتب  ۳7. ۴۳ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۵7۴ص  ۲العهود...: الخرائج والجرائح ج 

السالم: یا ابن عمّ ، ال تقطع الرحم الذی بینی وبینک، فإنّ الناس قد معاویة إلی الحسن علیه

. ۵7۴ص  ۲، الخرائج والجرائح ج ۱۹۰غدروا بک وبأبیک من قبلک: الهدایة الکبری ص 

السالم وصعد المنبر ، فحمد اللّه وأثنی علیه ، ثمّ قال: أّما بعد ، فإنّ . فخرج الحسن علیه ۳۸

 وَاصْبِرُواْ »:  نینٔ  اللّه کتب الجهاد علی خلقه وسمّاه کرهاً ، ثمّ قال ألهل الجهاد من المو

، فلستم أیّها الناس نائلین ما تحبّون إالّ بالصبر علی ما تکرهون . بلغنی « نَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَإِ

أنّ معاویة بلغه أنّا کنّا أزمعنا علی المسیر إلیه فتحرّک لذلک ، اخرجوا رحمکم اللّه إلی 

، بحار األنوار ۳۹ص  معسکرکم بالنخیلة حتّی ننظر وتنظروا ونری وتروا...: مقاتل الطالبّیین

. وإنّه فی کالمه لیتخّوف خذالن الناس له، قال: فسکتوا، فما تکلّم منهم  ۳۹. ۵۰ص  ۴۴ج 

. ۵6۸ص  ۱، أعیان الشیعة ج ۳۸ص  ۱6أحد ، وال أجابه بحرف...: شرح نهج البالغة ج 
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هذا المقام . فلمّا رأی ذلک عدی بن حاتم قام فقال: أنا ابن حاتم ، سبحان اللّه! ما أقبح  ۴۰

! أال تجیبون إمامکم وابن بنت نبیّکم؟ أین خطباء مضر؟ أین المسلمون؟... ثمّ استقبل 

الحسن بوجهه فقال : أصاب اللّه بک المراشد وجنّبک المکاره ، ووفّقک لما یُحمد ورده 

وصدره، قد سمعنا مقالتک وانتهینا إلی أمرک، وسمعنا لک وأطعناک فیما قلت وما رأیت 

وجهی إلی معسکری، فمن أحبّ أن یوافینی فلیواف ! ثمّ مضی لوجهه، فخرج من ، وهذا 

، بحار األنوار ۳۹المسجد ودابّته بالباب، فرکبها ومضی إلی النخیلة...: مقاتل الطالبیّین ص 

. وقام قیس بن سعد بن عبادة األنصاری ، ومعقل بن قیس الریاحی ،  ۴۱. ۵۰ص  ۴۴ج 

السالم أنّبوا الناس والموهم وحرّضوهم ، وکلّموا الحسن علیهوزیاد بن صعصعة التیمی ، ف

، شرح نهج ۵۱ص  ۴۴بمثل کالم عدی بن حاتم فی اإلجابة والقبول...: بحار األنوار ج 

. وخرج الحسن إلی العسکر، واستخلف علی الکوفة المغیرة بن  ۴۲. ۳۹ص  ۱6البالغة ج 

. فاجتمعت العساکر  ۴۳ین السابقین. نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب...: نفس المصدر

إلی معاویة ، وروی أنّهم بلغوا ستّین ألفًا ، فسار بها قاصداً إلی العراق: مقاتل الطالبیّین ص 

. لو سلّمت له األمر فأیم اللّه ال ترون فرجاً أبداً مع بنی ُأمیّة ، واللّه لیسومونکم سوء  ۴۴. ۳۹

جیشاً، ولو وجدت أعواناً ما سلّمت له األمر ؛ ألنّه العذاب، حتّی تتمنّوا أن علیکم جیشاً 

.  ۴۵. ۴۵ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۵7۹ص  ۲محرّم علی بنی ُأمیّة...: الخرائج والجرائح ج 

فسار حتّی أتی حمّام عمر ، ثمّ أخذ علی دیر کعب ، فنزل ساباط دون القنطرة، وبات 

ص  ۳، مناقب آل أبی طالب ج ۱۱ص  ۲، اإلرشاد ج ۴۰هناک...: مقاتل الطالبّیین ص 

السالم فی عسکر عظیم حّتی نزل . سار الحسن علیه ۴6. ۴6ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۱۹۵

، شرح نهج ۵۱ص  ۴۴دیر عبد الرحمن، فأقام به ثالثاً حتّی اجتمع الناس...: بحار األنوار ج 

ا ابن عمِّ، إنّی باعث معک . ثمّ دعا عُبید اللّه بن العبّاس فقال له : ی ۴7. ۳۹ص  ۱6البالغة ج 

اثنی عشر ألفاً من فرسان العرب وقرّاء المصر ، الرجل منهم یزید الکتیبة ، فسر بهم ، وألن 

لهم جانبک، وابسط لهم وجهک ، وافرش لهم جناحک ، وأدنهم من مجلسک ، فإنّهم 

م الفرات، به تقطع حتّی الفرات شطّ  علی بهم وسر السالم،علیه نینٔ  بقیّة ثقات أمیر المو
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حتّی تسیر بمسکن ، ثمّ امضِ حتّی تستقبل بهم معاویة ، فإن أنت لقیته فاحتبسه حتّی آتیک، 

فإنّی علی أثرک وشیکاً ، ولیکن خبرک عندی کلّ یوم، وشاور هذین ـ یعنی قیس بن 

سعد ـ وسعید بن قیس ، وإذا لقیت معاویة فال تقاتله حتّی یقاتلک، فإن فعل فقاتله ، فإن 

 ۱6، شرح نهج البالغة ج ۵۱ص  ۴۴فقَیس بن سعد علی الناس...: بحار األنوار ج  أصبت

ص  ۱. کان مثل البعیر جسماً، وکان خفیف اللحیة...: اختیار معرفة الرجال ج  ۴۸. ۳۹ص 

وسلم عشر سنین...: التاریخ آلهوعلیهاهلل؛ رأیت قیس بن سعد وکان قد خدم النبیّ صلی۳۲6

عن أنس قال: کان منزلة قیس بن سعد بن عبادة من النبیّ کمنزلة  ؛۱۴۱ص  7الکبیر ج 

، مشاهیر علماء األمصار البن حبّان ص ۹۹ص  7الشرط من األمیر: الجرح والتعدیل ج 

، 7۹. قیس بن سعد بن عبادة، وهو ممّن لم یبایع أبا بکر...: رجال الطوسی ص  ۴۹. ۱۰۱

ص  ۱عه کنید به: اختیار معرفة الرجال ج برای اطالع بیشتر از ترجمه قیس بن سعد مراج

، جامع ۵۸ص  ۴، نقد الرجال ج ۱۵۵، رجال ابن داوود ص ۲۳۱، خالصة األقوال ص ۱7۸

، إکلیل ۴7۲، التحریر الطاووسی ص ۱۴۵ص  ۲، طرائف المقال ج ۵۸ص  ۴الرواة ج 

 . علی میمنة علیّ، قیس بن سعد ۵۰. ۹6ص  ۱۵، معجم رجال الحدیث ج ۵6۰المنهج ص 

. کان رجالً طوّاالً یرکب الفرس المشرف  ۵۱. ۱۴۹بن عبادة: تاریخ خلیفه بن خیّاط ص 

؛ ۵۴ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۴۸ص  ۱6ورجاله یخطّان فی األرض...: شرح نهج البالغة ج 

. وسار  ۵۲. ۳۹۹کانت لعلی یدان ـ یعنی قیس بن سعد واالشتر ـ...: أنساب األشراف ص 

؛ إنّهم ۴۰۴ص  ۳عاویة، وکان قد نزل مسکن...: الکامل البن األثیر ج عن الکوفة إلی لقاء م

؛ ومسکن بالفتح ۱۳ص  ۲نازلوا معاویة بقریة یقال لها الحبونیة ، بإزاء مسکن...: اإلرشاد ج 

ثمّ السکون وکسر الکاف: موضع علی نهر دجیل قریباً من أوانی عند دیر الجاثلیق: معجم 

مّا کان اللیل أرسل معاویة إلی عُبید اللّه بن عبّاس أنّ الحسن . فل ۵۳. ۱۲7ص  ۵البلدان ج 

قد راسلنی فی الصلح، وهو مسّلم األمر إلیّ ، فإن دخلت فی طاعتی اآلن کنت متبوعاً، وإالّ 

دخلت وأنت تابع ، ولک إن أجبتنی اآلن أن أعطیک ألف ألف درهم، أعجّل لک فی 

، شرح نهج ۴۲ف اآلخر: مقاتل الطالبّیین ص هذا الوقت نصفها ، وإذا دخلت الکوفة النص
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. فانسّل عُبید اللّه لیالً فدخل عسکر معاویة ، فوفی له بما وعده  ۵۴.  ۴۲ص  ۱6البالغة ج 

، وأصبح الناس ینتظرونه أن یخرج فیصلّی بهم، فلم یخرج، حتّی أصبحوا فطلبوه فلم 

تهم ، وذکر عُبید اللّه فنال منه، یجدوه ، فصلّی بهم قیس بن سعد بن عّبادة ، ثمّ خطبهم فثبّ

ثمّ أمرهم بالصبر والنهوض إلی العدوّ ، فأجابوه بالطاعة ، وقالوا له : انهض بنا إلی عدوّنا 

. خرج إلیهم بسر بن أرطاة،  ۵۵علی اسم اللّه ، فنهض بهم...: نفس المصدرین السابقین. 

یع ، وإمامکم الحسن قد صالح فصاحوا إلی أهل العراق : ویحکم، هذا أمیرکم عندنا قد با

. جعل أهل العراق یتوجّهون  ۵6، فعالم تقتلون أنفسکم؟...: نفس المصدرین السابقین. 

إلی معاویة قبیلة بعد قبیلة، حتّی خفّ عسکره]عسکر قیس[، فلمّا رأی ذلک...: الفتوح ج 

نقل زیر . تعداد یاران قیس چهار هزار نفر ذکر شده است، این مطلب از  ۵7. ۲۸۹ص  ۴

شود: قد روی أنّ الحسن لمّا صالح معاویة اعتزل قیس بن سعد فی أربعة آالف، استفاده می

. وکتب  ۵۸. ۴۸ص  ۱6، شرح نهج البالغة ج ۴7وأبی أن یبایع...: مقاتل الطالبیّین ص 

ی معاویة إلی قیس بن سعد یدعوه ویمنّیه ، فکتب إلیه قیس : ال واللّه ال تلقانی أبداً إالّ بین

ص  ۱6، شرح نهج البالغة ج ۸۴ص  ۲، الغدیر ج ۴۲وبینک الرمح...: مقاتل الطالبیّین ص 

. فکتب إلیه معاویة لمّا یئس منه: أمّا بعد، فإنّک یهودی ابن یهودی، تشقی نفسک  ۵۹. ۴۲

ص  ۲وتقتلها فیما لیس لک ، فإن ظهر أحبّ الفریقین إلیک نبذک وعزلک: الغدیر ج 

ه قیس بن سعد: أمّا بعد، فإّنما أنت وثن ابن وثن ، دخلتَ فی اإلسالم . فکتب إلی 6۰.  ۹۹

کرهاً ، وأقمت فیه فرقًا ، وخرجت منه طوعاً، ولم یجعل اللّه لک فیه نصیبًا ، لم یقدم 

إسالمک ، ولم یحدث نفاقک ، ولم تزل حرباً لّله ولرسوله ، وحزباً من أحزاب المشرکین، 

. فقُتل من أصحاب معاویة جماعة وجُرح  6۱.  ۴۳ل الطالبین ص وعدوّ اللّه ونبیّه...: مقات

. وإنّی  6۲. ۲۸۹ص  ۴منهم بشر کثیر، وکذلک من أصحاب قیس بن بشر...: الفتوح ج 

. دسّ معاویة  6۳. ۱۲۵ص  ۴واللّه ال أقاتله أبداً حتّی ال أجد من قتاله بداً..: تاریخ الطبری ج 

، وإلی حجر بن الحجر ، وشبث بن ربعی ، دسیساً  إلی عمرو بن حریث ، واألشعث بن قیس

أفرد کّل واحد منهم بعینٍ من عیونه : إنّک إن قتلت الحسن بن علیّ فلک مئتا ألف درهم 
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 ۴۴، بحار األنوار ج ۲۲۰ص  ۱، وجند من أجناد الشام ، وبنت من بناتی: علل الشرائع ج 

السالم ذلک، فاستألم ولبس . فبلغ الحسن علیه 6۴. ۵6۹ص  ۱، أعیان الشیعة ج ۳۳ص 

درعاً وکفّرها ، وکان یحترز وال یتقدّم للصالة بهم إالّ کذلک ، فرماه أحدهم فی الصالة 

. فکتب إلیه معاویة فی  6۵. ۳۳ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۲۲۱ص  ۱بسهم...: علل الشرائع ج 

أنفذ إلیه بکتب . و 66. ۴۸ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۱۳ص  ۲الهدنة والصلح...: اإلرشاد ج 

.  67أصحابه الذین ضمنوا له فیها الفتک به وتسلیمه إلیه...: نفس المصدرین السابقین. 

 السیر علی واستحثّوه السرّ، فی له والطاعة بالسمع معاویة إلی القبائل اءٔ  کتب جماعة من رو

تک به...: الف أو عسکره، من دنوّهم عند إلیه السالمعلیه الحسن تسلیم له وضمنوا ، نحوهم

. وکتب أکثر أهل الکوفة إلی  6۸. ۴7ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۱6۳ص  ۲کشف الغمّة ج 

ص  ۲معاویة : فإنّا معک ، وإن شئت أخذنا الحسن وبعثناه إلیک...: الخرائج والجرائح ج 

. فلمّا رأی ذلک، کتب إلی الحسن بن علیّ یخبره  6۹. ۴۵ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۵7۹

. فاجتمعت العساکر إلی معاویة ، وروی أنّهم بلغوا  7۰. ۲۸۹ص  ۴.: الفتوح ج بما هو فیه..

. شاع فی العسکر أّن  7۱. ۳۹ستّین ألفاً ، فسار بها قاصداً إلی العراق: مقاتل الطالبیّین ص 

ص  ۲قیس بن سعد ُقتل، واهتاج الناس وماج بعضهم فی بعض...: تاریخ ابن خلدون ج 

السالم أن یمتحن أصحابه ویستبرئ أحوالهم له فی الطاعة، راد علیه. فلمّا أصبح أ 7۲. ۱۸6

 أن فأمر الشام، وأهل معاویة لقاء من بصیرة علی ویکون ، أعدائه من ٔ  لیتمیّز بذلک أولیاو

 معاویة وإنّ أال:... فقال فخطبهم المنبر فصعد فاجتمعوا، جامعة، بالصالة الناس فی ینادی

وال نصفة ، فإن أردتم الموت رددنا علیه ، وإن أردتم الحیاة  عزّ فیه لیس أمرٍ إلی دعانا

ص  ۳، الکامل البن األثیر ج ۱۳ص  ۲، أُسد الغابة ج ۲6۸ص  ۱۳قبلناه: تاریخ دمشق ج 

. فناداه الناس من کلّ جانب: یابن رسول اللّه،  7۳. ۱۸7ص  ۲، تاریخ ابن خلدون ج ۴۰6

 ۱۳، تاریخ دمشق ج 77، نزهة الناظر ص ۵۳ص  ۱البقیة البقیة: جامع أحادیث الشیعة ج 

ذکر  ۲6۹ص  ۳، وفی سیر أعالم النبالء ج ۱۸7ص  ۲، تاریخ ابن خلدون ج ۲6۸ص 

. یا أهل العراق، ما أصنع بجماعتکم معی وهذا کتاب  7۴«. البقیّة البقیّة»بدل « التقیّة التقیّة»
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أما واللّه ما هذا بمنکٍر  قیس بن سعد یخبرنی بأنّ أهل الشرف منکم قد صار إلی معاویة،

. ۲۸۹ص  ۴منکم؛ ألنّکم أنتم الذین أکرهتم أبی یوم صفین علی الحکمین...: الفتوح ج 

. فقالوا : کفر واللّه الرجل، ثمّ شدّوا علی فسطاطه وانتهبوه ، حتّی أخذوا مصاّله من  7۵

ما حوله، حتّی . وجاؤوا إلی سرادق الحسن ونهبوا  76. ۴۱تحته...: مقاتل الطالبیّین ص 

؛ ثّم شدّوا ۱۸6ص  ۲نزعوا بساطه الذی کان علیه واستلبوه رداءه: تاریخ ابن خلدون ج 

، بحار األنوار ۴۴علی فسطاطه وانتهبوه ، حتّی أخذوا مصالّه من تحته...: مقاتل الطالبیّین ص 

طرفه . ثّم شدّ علیه عبد الرحمن بن عبد اللّه بن جعال األزدی، فنزع م 77. ۴7ص  ۴۴ج 

عن عاتقه، فبقی جالساً متقلّداً بالسیف بغیر رداء ، ثمّ دعا بفرسه ورکبه، وأحدق به طوائف 

. در این خبر، از  7۸. ۴7ص  ۴۴من خاّصته وشیعته ومنعوا منه من أراده...: بحار األنوار ج 

 تعبیر« عشرون رجالً»یارانی که جواب دعوت امام حسنع را برای جنگ با معاویه دادند به 

شده است: فکأنّما أُلجموا بلجام الصمت عن إجابة الدعوة، إالّ عشرون رجالً...: بحار 

. ما ینقضی تعجّبنا منک ! بایعت معاویة ومعک أربعون ألف  7۹. 67ص  ۴۴األنوار ج 

 ۸۰. ۱۹7ص  ۳مناقب آل أبی طالب ج ۰مقاتل من الکوفة سوی أهل البصرة والحجاز...: 

. فلمّا مرّ فی مُظلمِ ساباَط  ۸۱. ۲۸7ص  ۴ه من کالمه...: الفتوح ج . وسار مغموم لِما نزل ب

، بدر إلیه رجل من بنی أسد یقال له الجرّاح بن سنان، وأخذ بلجام بغلته وبیده مِغوَلٌ وقال 

: اللّه أکبر، أشرکت یا حسن کما أشرک أبوک من قبل ، ثمّ طعنه فی فخذه فشقّه حتّی 

السالم وخرّا جمیعاً إلی األرض، فوثب إلیه رجل من شیعة علیه بلغ العظم ثمّ اعتنقه الحسن

الحسن یقال له عبد اللّه بن خطل الطائی، فانتزع المِغوَل من یده ، وخضخض به جوفه ، 

فأکبّ علیه آخر یقال له: ظبیان بن عمارة فقطع أنفه فهلک من ذلک، وُأخذ آخر کان معه 

، اإلرشاد ۴۱یر إلی المدائن...: مقاتل الطالبیّین ص السالم علی سرفقُتل، وحُمل الحسن علیه

. وقد طُعن فی فخذه طعنةً أشرف منها علی  ۸۲. ۱6۳ص  ۲، کشف الغمّة ج ۱۲ص  ۲ج 

. وطعنه بعضهم فی فخذه، وقامت ربیعه وهمدان دونه،  ۸۳. ۲۸۸ص  ۴الهالک: الفتوح ج 

. حُمل الحسن  ۸۴. ۱۸6ص  ۲واحتملوه علی سریرٍ إلی المدائن...: تاریخ ابن خلدون ج 
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السالم علی سریرٍ إلی المدائن، وبها سعد بن مسعود الثقفی والیاً علیها من قِبله، وقد علیه

السالمعلیها، فأقام عنده یعالج نفسه: السالم والّه المدائن، فأقّره الحسن علیهکان علیّ علیه

، ۱6۳ص  ۲ة ج ، واشتغل بمعالجة جرحه: کشف الغم۴۲ّص  ۱6شرح نهج البالغة ج 

السالم بطبیبٍ، وقام علیه حتّی برأ، ؛ ثمّ إن سعد بن مسعود أتاه علیه۱۲ص  ۲اإلرشاد ج 

. وقال: علیکم لعنة اللّه من أهل  ۸۵. ۲7ص  ۴۴وحوّله إلی بیض المدائن...: بحار األنوار ج 

!: تاریخ  قریةٍ، فقد علمت أنّه ال خیر فیکم، قتلتم أبی باألمس، والیوم تفعلون بی هذا؟

السالم بالمدائن، أتیته وهو متوجّع . لمّا طُعن الحسن بن علی علیه ۸6. ۲6۴ص  ۱۳دمشق ج 

فقلت: ما تری یا بن رسول اللّه، فإنّ الناس متحّیرون؟ فقال : أری واللّه أنّ معاویة خیر لی 

، واللّه لئن  مالی وأخذوا ، ثقلی وانتهبوا قتلی ابتغوا ، شیعة لی أنّهم یزعمون ، اءٔ  من هو

آخذ من معاویة عهداً أحقن به دمی وأومن به فی أهلی ، خیر من أن یقتلونی فتضیع أهل 

بیتی وأهلی ، واللّه لو قاتلت معاویة ألخذوا بعنقی حتّی یدفعونی إلیه سلماً... قلت: تترک 

ی واللّه یا بن رسول اللّه شیعتک کالغنم لیس لها راع ؟ ! قال : وما أصنع یا أخا جهینة؟ إنّ

 رآنی وقد یوم ذات لی قال السالمعلیه نینٔ  أعلم بأمرٍ قد أدّی به إلیَّ ثقاتُه ، أنّ أمیر المو

 بحار ،۱۰ ص ۲ ج االحتجاج...: قتیالً؟ أباک رأیت إذا بک کیف أتفرح؟ حسن، یا:  فرحاً

 الغنی فی لک هل: شاب غالم یومئذٍ وهو المختار له قال.  ۸7. ۲۰ ص ۴۴ ج األنوار

 ۹الشرف؟ قال : وما ذاک؟ قال: توثق الحسن وتستأمر به إلی معاویة..: مجمع الزوائد ج و

، الکامل البن األثیر ۱۲۲ص  ۴، تاریخ الطبری ج ۱۰۴ص  ۱، المعجم الکبیر ج ۱۴۵ص 

؛ فأشار المختار علی عمّه أن یوثقه ویسیر به إلی معاویة علی أن یطعمه خراج ۴۰۴ص  ۳ج 

، وقال للمختار : قبّح اللّه رأیک ، أنا عامل أبیه ، وقد اِئتمننی جوحی سنة، فأبی علیه 

وسلم وال أحفظه فی ابن بنته آلهوعلیهاهللوشرّفنی وهبنی بالء أبیه، أأنسی رسول اللّه صلی

. فنزل مدائن، وأقبل معاویة، إذ نادی مناد فی  ۸۸. ۲۸ص  ۴۴وحبیبته ؟...: بحار األنوار ج 

؛ وحوّله إلی ۲6۹ص  ۳یس... ونزل قصر کسری: سیر أعالم النبالء ج عسکر الحسن: قُتل ق

 النصرة علی فضالً ، القوم اءٔ  بیض المدائن، فمن الذی یرجو السالمة بالمقام بین أظهر هو
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 القصر هذا فی العراق أهل رؤوس الحسن جمع ؛۲7 ص ۴۴ ج األنوار بحار...: ؟ والمعونة

. ویلکم ! واللّه إنّ معاویة ال یفی ألحدٍ منکم بما  ۸۹. 6۵ ص ۲ ج اإلصابة: المدائن قصر

. فازدادت  ۹۰. ۳۳ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۲۲۱ص  ۱ضمنه فی قتلی...: علل الشرائع ج 

السالم بخذالن القوم له ، وفساد نیّات المحکّمة فیه بما أظهروه له من بصیرة الحسن علیه

یبق معه من یأمن غوائله إالّ خاصّة من  السبّ والتکفیر واستحالل دمه ونهب أمواله ، ولم

 اإلرشاد...: الشام ألجناد تقوم ال جماعة وهم السالم،علیه نینٔ  شیعته وشیعة أبیه أمیر المو

 وأرسل معاویة، ـ طُعن لمّا ـ الحسن فکاتب.  ۹۱. ۴۸ ص ۴۴ ج األنوار بحار ،۱۳ ص ۲ ج

علیّ علی رؤوس أصحابه  بن الحسن جمع.  ۹۲. ۲7۲ ص ۱۳ ج دمشق تاریخ: شرطه یشرط

فی قصر المدائن فقال: یا أهل العراق، لو لم تذهل نفسی عنکم إالّ لثالث خصال لذهلت: 

بقتلکم أبی وطعنکم بغلتی وانتهابکم ثقلی ـ أو قال ـ : ردائی عن عاتقی، وإنّکم 

. ال ینعزل بالفسق والظلم وتعطیل الحقوق،  ۹۳. ۱۴۹ص  ۱بایعتمونی...: تاریخ بغداد ج 

، عمدة القاری ۲۲۹ص  ۱۲وال یُخلع وال یجوز الخروج علیه بذلک: شرح مسلم للنووی ج 

. عن محمّد بن مسلم ، عن أبی  ۹۴. ۴۱۰ص  ۵، روضة الطالبیّین للنووی ج ۱7۸ص  ۲۴ج 

السالم، قال : واللّه، الذی صنعه الحسن ابن علیّ علیهماالسالم کان خیراً لهذه جعفر علیه

، تفسیر ۲۵ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۳۳۰ص  ۸علیه الشمس...: الکافی ج  األُمّة ممّا طلعت

السالم . فکتب الحسن علیه ۹۵. ۵۱۸ص  ۱، تفسیر نور الثقلین ج ۲۵۸ص  ۱العیّاشی ج 

إلی معاویة: أّما بعد ، فإنّ خطبی انتهی إلی الیأس من حقٍّ أحییه وباطلٍ أُمیته، وخطبک 

أعتزل هذا األمر وأخلّیه لک، وإن کان تخلیتی إیّاه شرًّا  خطب من انتهی إلی مراده ، وإنّنی

 ۴۴، بحار األنوار ج ۲۲۱ص  ۱لک فی معادک ، ولی شروط أشرطها...: علل الشرائع ج 

السالم إلی معاویة عبد اللّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن . وأنفذ علیه ۹6. ۳۴ص 

مل فیهم بکتاب اللّه وسّنة نبیّه...: مناقب آل عبد المطّلب ، فتوّثق منه لتأکید الحجّة أن یع

. عبد اللّه بن الحارث بن نوفل، وُأمّه هند بنت أبی سفیان  ۹7. ۱۹۵ص  ۳أبی طالب ج 

. کانت لعلیّ یدان ـ یعنی قیس بن  ۹۸. ۲۲۵ص  ۱صخر بن حرب بن أُمیّة: تاریخ بغداد ج 
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عاویة بصحیفة بیضاء ، فوضع . فدعا م ۹۹.  ۳۹۹سعد واألشتر ـ ...: أنساب األشراف ص 

علیها طینة وختمها بخاتمه ، ثمّ قال : خذ هذه الصحیفة فانطلق بها إلی الحسن ، وقل له 

فلیکتب فیها ما شاء وأحبّ، ویُشهد أصحابه علی ذلک ، وهذا خاتمی بإقراری...: الفتوح 

نهم عبد . أقبل إلی الحسن ومعه نفر من أصحابه من أشراف قریش ، م ۱۰۰. ۲۹۰ص  ۴ج 

اللّه بن عامر بن کُریز وعبد الرحمن بن سمرة ومن أشبههما من أهل الشام...: المصدر 

. وتسلّم معاویة األمر لخمس بقین من ربیع األوّل من هذه السنة...: الکامل  ۱۰۱السابق. 

. فدخلوا فسلّموا علی الحسن ، ثّم قالوا : أبا محمّد ! إّن  ۱۰۲. ۴۰6ص  ۳البن األثیر ج 

.  ۱۰۳اویة قد أجابک إلی جمیع ما أحببت ، فاکتب الذی تحبّ...: المصدرالسابق. مع

اشترطتُ علی معاویة لنفسی الخالفه بعده... کاتب الحسن بن علیّ معاویة : اشترط لنفسه...: 

؛ منها : إنّ له والیة األمر بعده، فإن حدث به حدث فللحسین: ۵۵ص  ۱۳فتح الباری ج 

کره الحسن القتال، وبایع معاویة علی أن یجعل العهد للحسن من ؛ ف67عمدة الطالب ص 

، ۲6۱ص  ۱۳، تاریخ دمشق ج ۳۸6ص  ۱، االستیعاب ج ۵6ص  ۱۳بعده: فتح الباری ج 

، 6۴ص  ۲، اإلصابة ج ۱۴۵ص  ۳، سیر أعالم النبالء ج ۲۴۳ص  6تهذیب الکمال ج 

 ۸البدایة والنهایة ج ، ۵ص  ۴، تاریخ اإلسالم للذهبی ج ۲۵۹ص  ۲تهذیب التهذیب ج 

 ۱ ج الشرائع علل:  نینٔ  ؛ بایع الحسن بن علیّ معاویة علی أن ال یسمّیه أمیر المو۴۵ص 

 .۲ ص ۴۴ ج األنوار بحار ،۱۸۰ ص ۱۳ ج الوسائل مستدرک ،۲۱۲ ص

 المادّة: * حرفیاً مصادرها من أخذناها وقد الفریقان، وقّعها التی الصلح معاهدة صورة

ألمر إلی معاویة ، علی أن یعمل بکتاب اللّه وسنّة رسوله. * المادّة الثانیة: أن ا تسلیم: األُولی

یکون األمر للحسن من بعده، ولیس لمعاویة أن یعهد به إلی أحد. * الماّدة الثالثة: أن یترک 

: الرابعة المادّة. * بخیر إالّ علیّاً یذکر ال وأن بالصالة، علیه والقنوت نینٔ  سبّ أمیر المو

 المادّة. * "درأبجرد"م ما فی بیت مال الکوفة خمسة آالف، ألف للحسن وله خراج یسلّ

 ما ویحتمل واألحمر، األسود نٔ  یو وأن ، بإحنة العراق أهل من أحداً یأخذ ال أن: الخامسة

 وعراقهم شامهم فی اللّه، أرض من کانوا حیث آمنون الناس أنّ  وعلی هفواتهم، من یکون
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، هامش اإلمامة والسیاسة ۱۸ص  ۸ع هامش البدایة والنهایة ج راج: وحجازهم وتهامهم

، مطالب السؤول 6۵ص  ۴۴، وللتحقیق أکثر انظر : بحار األنوار ج ۱۸۴ص  ۱البن قتیبة ج 

، الفصول المهّمة البن الصبّاغ ج ۱۹۳ص  ۲، کشف الغمّة ج ۳7۵البن طلحة الشافعی ص 

کأنّما کسرت ظهورنا من الغیظ...: تاریخ  . فلمّا جاء صلح الحسن بن علیّ، ۱۰۴. 7۲۸ص  ۲

السالم معاویة أقبلت الشیعة تتالقی بإظهار ؛ لمّا بایع الحسن علیه۲7۹ص  ۱۳دمشق ج 

. حّتی دخل قصر  ۱۰۵. ۲۹ص  ۴۴األسف والحسرة علی ترک القتال...: بحار األنوار ج 

. خطب الناس قبل  ۱۰6. ۱۴۹ص  ۱المدائن فأقام به نحواً من أربعین لیلة...: تاریخ بغداد ج 

دخول معاویة الکوفة، فقال: أیّها الناس، إنّما نحن أُمرائکم وضیفانکم، ونحن أهل بیت 

نبیّکم الذین أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً. وکرّر ذلک حتّی ما بقی إالّ من 

فلمّا قدم .  ۱۰7. ۴۰6ص  ۳، الکامل ج ۱۴ص  ۲بکی، حتّی سمع نشیجه...: أُسد الغابة ج 

. صلّی بنا معاویة بالنُخَیْله  ۱۰۸. 6۴۴ص  ۲معاویة النُخَیْلة، فبایعه الحسن: الغارات ج 

. قام الحسن بن علیّ  ۱۰۹. ۵۳۳ص  ۲، شرح األخبار ج ۴۵الجمعة...: مقاتل الطالبّیین ص 

، ثّم  بن أبی طالب علیهماالسالم علی المنبر حین اجتمع مع معاویة ، فحمد اللّه وأثنی علیه

قال : أیّها الناس، إنّ معاویة زعم أنّی رأیته للخالفة أهالً ولم أرَ نفسی لها أهالً ، وکذب 

معاویة، أنا أولی الناس بالناس فی کتاب اللّه ، وعلی لسان نبیّ اللّه ، فأُقسم باللّه لو أنّ الناس 

عواناً ما بایعتک یا بایعونی وأطاعونی ونصرونی، ألعطتهم السماء قطرها... ولو وجدت أنا أ

ص  ۲، االحتجاج ج ۵۵۹، األمالی للطوسی ص ۴۵۸معاویة...: کتاب سلیم بن قیس ص 

السالم علی منبر الکوفة، . بینما علیّ بن أبی طالب علیه ۱۱۰. ۲۲ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۸

وال  مات، ما واللّه ال:  فقال عرفطة، بن خالد مات نین،ٔ  إذ دخل رجل فقال : یا أمیر المو

یموت حتّی یدخل من باب المسجد ـ وأشار إلی باب الفیل ـ ومعه رایة ضاللة یحملها 

 وأنا ، حمّار بن حبیب أنا نینٔ  حبیب بن حمّار ، قال : فوثب إلیه رجل فقال : یا أمیر المو

 معاویة مقدّمة علی عرفطة بن خالد قدم لقد فواللّه:  قال. أقول کما فإنّه:  فقال ، شیعة لک

. ودخل معاویة الکوفة بعد  ۱۱۱. ۵۳ص  ۴۴ل رایته حبیب بن حمّار...: بحار األنوار ج یحم
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فراغه من خطبته بالنخیلة ، بین یدیه خالد بن عرفطة ، ومعه حبیب بن حمّار یحمل رایته ، 

.  ۱۱۲فلمّا صار بالکوفة دخل المسجد من باب الفیل، واجتمع الناس إلیه: المصدر السابق. 

... وإنّکم لو طلبتم ما بین جابلق وجابرص رجالً جدّه رسول اللّه أیّها الناس

وسلم ما وجدتموه غیری وغیر أخی الحسین، وقد علمتم أن اللّه تعالی آلهوعلیهاهللصلی

 ۲، کشف الغمّة ج ۲۹۳ص  ۴هداکم بجدّی محمّد، أنقذکم به من الضاللة...: الفتوح ج 

ال: یا أهل العراق، أنا کما نحن وأنتم جمیعاً علی . وقام عمرو بن العاص فق ۱۱۳. ۱۹۳ص 

کلمة هی السوی، ففرّق بیننا وبینکم األهواء، ثمّ تحاکمنا إلی اللّه، فحکم أنّکم أنتم 

. فلمّا  ۱۱۴. ۲۹۳ص  ۴الظالمون لنا، فتدارکوا ما سلف منکم بالسمع والطاعة: الفتوح ج 

سعد یدعوه إلی البیعة... فلمّا أرادوا تمّ الصلح بین الحسن ومعاویة، أرسل إلی قیس بن 

إدخاله إلیه ، قال : حلفت أن ال ألقاه إالّ وبینی وبینه الرمح أو السیف...: شرح نهج البالغة 

. فأمر معاویة برمٍح وبسیفٍ فوضعا بینه  ۱۱۵. ۵۴ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۴۸ص  ۱6ج 

قال : نعم ، ووضع یده علی فخذه ولم  وبینه لیبّر یمینه... فقال له معاویة : أتبایع یا قیس ،

یمدّها إلی معاویة ، فحنی معاویة علی سریره وأکبّ علی قیس حتّی مسح یده علی یده ، 

. إنّی واللّه ما قاتلتکم لتصلّوا وال  ۱۱6وما رفع قیس إلیه یده: نفس المصدرین السابقین. 

ی قاتلتکم ألتأمّر علیکم، وقد لتصوموا وال لتحجّوا وال لتزکّوا، إنکم لتفعلون ذلک ، ولکنّ

أعطانی اللّه ذلک وأنتم له کارهون ، أال وإنّی کنت منیت الحسن وأعطیته أشیاء ، وجمیعها 

ص  ۲، وراجع: اإلرشاد ج ۳۸۰ص  ۵۲تحت قدمی ال أفی بشیء منها له: تاریخ دمشق ج 

اس . غضب الن ۱۱7. ۱6۴ص  ۲، کشف الغمّة ج ۱۹6ص  ۳، مناقب آل أبی طالب ج ۱۴

من کالم معاویة، وضجّوا وتکلّموا، ثمّ شتموا معاویة وهتکوا به فی وقتهم ذلک، وکادت 

. وقام المسیّب بن  ۱۱۸. ۲۹۴ص  ۴الفتنة تقع، فخشی معاویة علی نفسه فندم...: الفتوح ج 

نَجَبة الفَزاری إلی الحسن بن علیّ فقال: ال واللّه جعلنی اللّه فداک، ال ینقضی تعجّبی منک 

یف بایعت معاویة ؟... فقال له الحسن: صدقت یا مسیّب، قد کان ذلک، فماتری اآلن؟ ! ک

. حجر  ۱۱۹فقال: أری أن ترجع إلی ما کنت علیه وتنقض هذه البیعة...: المصدر السابق. 
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؛ حجر بن عدی من عظماء 6۰بن عدی الکِنْدی، وکان من األبدال: رجال الطوسی ص 

، جامع الرواة ج ۴۰۴ص  ۱وراجع إلی نقد الرجال ج  ،7۰أصحابه: رجال ابن داوود ص 

. فقال حجر بن عدی الکِنْدی : أما  ۱۲۰. ۲۱7ص  ۵، معجم رجال الحدیث ج ۱۸۰ص  ۱

واللّه لقد وددت أنّک متّ فی ذلک ومتنا معک، ثمّ لم نرَ هذا الیوم، فإنّا رجعنا راغمین 

. فتغیّر وجه الحسن، ثمّ  ۱۲۱ابق. بما کرهنا، ورجعوا مسرورین بما أحبّوا...: المصدر الس

. ثمّ أرسل إلی حجر  ۱۲۲. ۲۹۵ص  ۴قام عن مجلس معاویة وصار إلی منزله...: الفتوح ج 

بن عدی فدعاه ثمّ قال له: یا حجر، إنّی قد سمعت کالمک فی مجلس معاویة، ولیس کّل 

لیکم...: المصدر إنسان یحبّ ما تحبّ، وال رأیه کرأیک، وإنّی لم أفعل ذلک إالّ إبقاءً ع

هزار، عدد کشته شدگان در جنگ با معاویة را  77السابق؛ در خبر دیگری امام حسن 

کند: ولکنّی خشیت أن یأتی یوم القیامة سبعون ألف أو ثمانون بینی میهفتاد هزار نفر پیش

.  ۱۲۳. ۲۸۱ص  ۱۳ألف أو أکثر أو أقلّ کلّهم تتّضح أوداجهم دماً...: تاریخ دمشق ج 

السالم فی حدیثٍ طویل أخذنا منه موضع الحاجه:... ثّم ینادی: أین ام الکاظم علیهاإلم

حواریی الحسن بن علیّ، فیقوم سفیان بن أبی لیلی وحذیفة بن أسید الغفاری...: اختیار 

، خالصة األقوال ۹۴، وراجع لشرح حاله إلی رجال الطوسی ص ۴۳ص  ۱معرفة الرجال ج 

 ۱، جامع الرواة ج ۳۳7و  ۳۳۱ص  ۲، نقد الرجال ج ۱۰۴، رجال ابن داوود ص ۱6۰ص 

. فبینا الحسن یکلّم حجر بن عدی،  ۱۲۴. ۱۵6ص  ۹، معجم رجال الحدیث ج ۳6۵ص 

إذا برجٍل من أصحابه قد دخل علیه یقال له سفیان بن اللیل البهمی ]سفیان بن أبی لیلی[، 

عظیم، هالّ قاتلت حتّی تموت  بأمرٍ جئت لقد نین،ٔ  فقال له: السالم علیک یا مذلّ المو

ونموت معک ؟ !...: المصدر السابق؛ عرض للحسن بن علی رجل فقال: یا مسوّد وجوه 

وسلم أُریهم یثبون علی منبره آلهوعلیهاهللالمسلمین، فقال: ال تعذلنی، فإنّ رسول اللّه صلی

آ أَعْطَیَْنـکَ اْلکَوْثَ»رجالً رجالً، فأنزل اللّه تعالی :  آ أَنزَلَْنـُه »، ]وهو[ نهر فی الجنّة، «رَإِنَـّ إِنَـّ

؛ أتی مالک بن ضمرة الحسن بن علیّ ۲7۹ص  ۱۳تاریخ دمشق ج «...: فِی َلیْلَةِ الْقَدْرِ...

 رأیت لمّا إنّی ذلک، تقل ال! مالک یا: قال نین،ٔ  فقال: السالم علیک یا مسخم وجوه المو
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وا عن وجه األرض، فأردت أن یکون للدین تُجتثّ أن خشیت أهله إالّ ذلک ترکوا الناس

 ۲، وراجع: أُسد الغابة ج ۲۸۰ص  ۱۳فی األرض ناعی، فقال: بأبی وأُمّی: تاریخ دمشق ج 

؛ واستفاد العالّمة فی خالصة األقوال أنّه قال هذا الکالم عن محّبة: خالصة األقوال ۱۴ص 

رَ لنفسه لها أهالً، وکان الحسن . إنّ الحسن بن علیّ رآنی للخالفة أهالً ولم ی ۱۲۵. ۱6۰ص 

، جامع أحادیث 6۲ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۵۵۹أسفل منه بمرقاة...: األمالی للطوسی ص 

السالم فحمد اللّه تعالی بما هو أهله... ولمّا . قام الحسن علیه ۱۲6. ۴۵۸ص  ۲الشیعة ج 

نها، خیبری، ثمّ قال: نزلت آیة التطهیر جمعنا رسول اللّه فی کساء ُأمّ سلمة رضی اللّه ع

اللّهمّ هؤالء أهل بیتی وعترتی، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً، فلم یکن أحد فی 

الکساء غیری وأخی وأبی وأُمّی... إنّ معاویة زعم لکم أنّی رأیته أهالً للخالفة ولم أرَ نفسی 

. مّ سار حتّی  ۱۲7لها أهالً، فکذب معاویة، نحن أولی الناس...: نفس المصادر السابقة. 

دخل الکوفة، فأقام بها أیّاماً، فلمّا استتمّت البیعة له من أهلها، صعد المنبر ، فخطب الناس 

 ج اإلرشاد...: نال ما السالمعلیه الحسن من ونال ، منه ونال السالمعلیه نینٔ  وذکر أمیر المو

ام الحسین فق.  ۱۲۸. ۴۹ ص ۴۴ ج األنوار بحار ،۱۹6 ص ۲ ج الغمّة کشف ،۱۵ ص ۲

 ۱۲۹السالم فأجلسه...: نفس المصادر السابقة. السالم لیردّ علیه ، فأخذ بیده الحسن علیهعلیه

. قام فقال: أیّها الذاکر علیّاً، أنا الحسن وأبی علیّ ، وأنت معاویة وأبوک صخر ، وأُّمی 

، وجدّتی وسلم وجدّک حرب آلهوعلیهاهللفاطمة وأُمّک هند ، وجدّی رسول اللّه صلی

خدیجة وجدّتک قتیلة ، فلعن اللّه أخملنا ذکراً وأألمنا حسباً ، وشرّنا قدماً ، وأقدمنا کفرًا 

. مَن  ۱۳۰ونفاقاً ، فقالت طوائف من أهل المسجد : آمین آمین...: نفس المصادر السابقة. 

لنذیر، أنا ابن عرفنی فقد عرفنی ومَن لم یعرفنی فأنا الحسن ابن رسول اللّه، أنا ابن البشیر ا

المصطفی بالرسالة، أنا ابن مَن صلّت علیه المالئکة، أنا ابن من شرفت به األُمّة...: تحف 

. ۲۳6ص  ۱، وراجع الخرائج والجرائح ج ۲۳۲ص  ۴۴، بحار األنوار ج ۲۲۲العقول ص 

، بحار ۴۰. واستخلف علی الکوفة المغیرة بن نوفل بن الحارث...: مقاتل الطالبیّین ص  ۱۳۱

 ۲. وخرج أهل الکوفة لوداعه باکین...: تاریخ ابن خلدون ج  ۱۳۲. ۵۱ص  ۴۴األنوار ج 
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، ولحق الحسن بالمدینة وأهل بیته وحشمهم، وجعل الناس یبکون عند مسیرهم ۱۸7ص 

-------------- ---------------. ۴۰7ص  ۳من الکوفة: الکامل البن األثیر ج 

---------------------------------------------- -------------

-- ---------------------------------------------------------

--- ۱  

 ای قائمیه اصفهاندرباره مرکز تحقیقات رایانه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

عْلَمُونَ )سوره توبه آیه جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُِسکُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَ

۴۱) 

با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این براى شما بهتر است اگر بدانید 

اى که امر ما را زنده )و برپا( دارد ... حضرت رضا )علیه الّسالم(: خدا رحم نماید بنده

خنان نیکوى ما را )بى علوم و دانشهاى ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر س

آنکه چیزى از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند( بدانند هر آینه از ما پیروى )و طبق آن عمل( 

 مى کنند

 ۱۵۹ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص -بنادر البحار

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت اهلل شمس آبادی )ره( یکی 

برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت )علیهم السالم( بخصوص  از علمای

حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( و امام عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 

هجری شمسی بنیانگذار مرکز و  ۱۳۴۰شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 

د و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نش

 می دهند.

هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت  ۱۳۸۵مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 
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اهلل حاج سید حسن امامی )قدس سره الشریف ( و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی 

مختلف مذهبی، مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های 

 فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین )کتاب اهلل و اهل البیت 

علیهم السالم( تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، 

تلفن های همراه و  جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در

رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّالم 

با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طالب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی 

کردن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار های علوم اسالمی، در دسترس بودن منابع 

جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از  الزم

ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت 

اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسالمی ایرانی 

 را در سطح جهان سرعت بخشید.

 له فعالیتهای گسترده مرکز :از جم

 الف(چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

ب(تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن 

 سهمراه

نه ای و ... اماکن ج(تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازیهای رایا

 مذهبی، گردشگری و...

جهت دانلود رایگان نرم  www.ghaemiyeh.comد(ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 

 افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

 ه(تولید محصوالت نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 

انه پاسخ گویی به سواالت شرعی، اخالقی و اعتقادی و(راه اندازی و پشتیبانی علمی سام
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 (۲۳۵۰۵۲۴)خط 

ز(طراحی سیستم های حسابداری ، رسانه ساز ، موبایل ساز ، سامانه خودکار و دستی 

 و... SMSبلوتوث، وب کیوسک ، 

ح(همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه 

 ، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...های علمیه، دانشگاهها

ط(برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در 

 جلسه

ی(برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی )حضوری و 

 مجازی( در طول سال

ن و چهارراه وفائی / دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضا

 مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

  ۱۰۸6۰۱۵۲۰۲6شناسه ملی :  ۲۳7۳شماره ثبت :  ۱۳۸۵تاریخ تأسیس: 

 Info@ghaemiyeh.comایمیل:  www.ghaemiyeh.comوب سایت: 

 www.eslamshop.comفروشگاه اینترنتی: 

( ۰۲۱) ۸۸۳۱۸7۲۲( دفتر تهران ۰۳۱۱) ۲۳۵7۰۲۲( فکس ۰۳۱۱) -۲۳۵7۰۲۳-۲۵تلفن 

 (۰۳۱۱)۲۳۳۳۰۴۵امور کاربران  ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹بازرگانی و فروش 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده 

ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت 

عه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل مذهبی و علمی حاضر و طرح های توس

و کرم صاحب اصلی این خانه )قائمیه( امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه اهلل االعظم 

عجل اهلل تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 

 امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشااهلل.

و شماره حساب ۱۹7۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-6۲7۳، شماره کارت : 6۲۱۰6۰۹۵۳ شماره حساب
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به نام مرکز تحقیقات رایانه ای IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53شبا : 

 سید مسجد خیابان –قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان 

 عقیدتی و فکری کار ارزش

ر کس عهده دار یتیمی از ما شود ه: - السالم علیه حسین امام از سندش، به - االحتجاج

که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او 

ای بنده بزرگوار شریک »فرماید: سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می

در بهشت، به  کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او

ها، آنچه را عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت

 «.که الیق اوست، به آنها ضمیمه کنید

التفسیر المنسوب إلی اإلمام العسکری علیه السالم: امام حسین علیه السالم به مردی فرمود: 

تن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از داری: مردی اراده کشتر میکدام یک را دوست»

ن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کرددستش می

گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه ای ]از علم[ را بر او میرا دارد، امّا تو دریچه

سازد و او را های خدای متعال، خصم خویش را ساکت میدارد و با حجّتمی

 «.شکند؟می

گمان، خدای متعال حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی»]سپس[ فرمود: 

؛ یعنی هر که «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»فرماید: می

ست، پیش او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده ا

 «.از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد

هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، »مسند زید: امام حسین علیه السالم فرمود: 

 «.فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد
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