ﺷﺨﺼـﯿﺖ اﻣـﺎم ﺣﺴـﻦ ﻋﺴـﮑﺮی )ع( را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی )ع(
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی )ع( در ﺳﺎل 232ﻫﺠﺮی در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .
ﻣﺎدر واﻻ ﮔﻬﺮش ﺳﻮﺳﻦ ﻳﺎ ﺳﻠﻴﻞ زﻧﯽ ﻻﻳﻖ و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻴﻠﺖ و در ﭘﺮورش
ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ راداﺷﺖ  ،ﺗﺎ ﺣﺠﺖ ﺣﻖ را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺮورش دﻫﺪ  .اﻳﻦ زن ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﺴﮕﺮی )ع ( ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺮا ﮐﺮد ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم ﺑﻮد و در ﺳﺎﻣﺮا از دﻧﻴﺎ رﺣﻠﺖ ﮐﺮد .ﮐﻨﻴﻪ آن
ﺣﻀﺮت اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد.
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی )ع(
ﻋﺒﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی )ع(  ،ﻋﺒﺎدت اﻣﺎم ﮔﺮاﻧﻘﺪر آن ﭼﻨﺎن
ﻗﻠﺐ ﻫﺎ را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﮔﻤﺮاه و ﻣﻨﺤﺮف راﺑﻪ راه ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻧﻤﻮده و اﻫﻞ ﻋﺒﺎدت و ﺗﻬﺠﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در اﺛﺮ
ﺟﺬﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺨﺎوت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی )ع(  ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﻬﻢ
اﻟﺴﻼم ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﺳﻮه ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
رﻓﺘﺎر آﻧﺎن در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن درس آﻣﻮز
ﺑﺎﺷﺪ .و ﯾﮑﯽ از آن ﺻﻔﺎت زﯾﺒﺎ ،ﺳﺨﺎوت اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ ﮐﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺨﺖ
ﺷﺪ .ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ )اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم( ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ او ﻣﺮدی ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻮد و ﺳﺨﺎوت
ﺷﻬﺮت دارد .ﮔﻔﺘﻢ :او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،او را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ام.
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .در ﺑﯿﻦ راه ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ :ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﺑﺰرﮔﻮار دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ  500درﻫﻢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ! ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻤﺎن
را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ .دوﯾﺴﺖ درﻫﻢ ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ،دوﯾﺴﺖ درﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ و ﺻﺪ درﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج دﯾﮕﺮ! ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺎش ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺳﯿﺼﺪ درﻫﻢ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪ درﻫﻢ آن ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺨﺮم و ﺻﺪ درﻫﻢ
ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج و ﺻﺪ درﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن )در اﻃﺮاف
ﻫﻤﺪان و ﻗﺰوﯾﻦ( ﺑﺮوم .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮای اﻣﺎم رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻏﻼم آن
ﺣﻀﺮت ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ وارد ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻮن وارد ﺷﺪه و ﺳﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎم ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﺎ ﻋﻠﯽ! ﻣﺎ ﺧﻠﻔﮏ
ﻋﻨﺎ اﻟﯽ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ؟ ; ای ﻋﻠﯽ! ﭼﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ای؟«
ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ :ای آﻗﺎی ﻣﻦ! ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ از ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ ،ﻏﻼم آﻣﺪه و ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ
ﭘﺪرم داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ درﻫﻢ اﺳﺖ ،دوﯾﺴﺖ درﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎک،
دوﯾﺴﺖ درﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺪﻫﯽ و ﺻﺪ درﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج دﯾﮕﺮ .آﻧﮕﺎه ﮐﯿﺴﻪ ای
دﯾﮕﺮ درآورده وﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﯿﺼﺪ درﻫﻢ اﺳﺖ ،ﺻﺪ درﻫﻢ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﮐﺐ و ﺻﺪ درﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎک و ﺻﺪ درﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻧﺮو ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮراء ﺑﺮو… .
ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی )ع(  ،اﻣﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺪﻧﯽ در
ﻣﻮرد زﻫﺪ و ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻬﺖ
ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ آن ﺣﻀﺮت ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮرش رﺳﯿﺪﯾﻢ ،دﯾﺪم آن ﮔﺮاﻣﯽ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﺮم ﺑﻪ ﺗﻦ دارد.
ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :وﻟﯽ ﺧﺪا و ﺣﺠﺖ اﻟﻬﯽ ﺧﻮدش ﻟﺒﺎس ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ ﻣﯽ
ﭘﻮﺷﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮاﺳﺎت و ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ و از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .اﻣﺎم در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ
ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ آﺳﺘﯿﻨﺶ را ﺑﺎﻻ زد و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آن
ﺣﻀﺮت ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﺳﯿﺎه و زﺑﺮ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد:
»ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ! ﻫﺬا ﻟﻠﻪ و ﻫﺬا ﻟﮑﻢ; اﯾﻦ ﻟﺒﺎس زﺑﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻧﺮم ﮐﻪ روی آن ﭘﻮﺷﯿﺪه ام ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ!
رﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺖ  ،ﭘﯿﺸﻮای ﯾﺎزدﻫﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻀﻮر اﺟﺒﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل،
ﺑﺎ ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﻤﯿﻖ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.
و ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار …
ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدن ﺑﻪ زﻳﺎدى روزه و ﻧﻤﺎز ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ]ﺣﻘﻴﻘﺖِ[ ﻋﺒﺎدت،
زﻳﺎد در ﻛﺎر ﺧﺪا اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن اﺳﺖ.
ﭘﺮورش دادن ﻧﺎدان و ﺗﺮك دادن ﻣﻌﺘﺎد از ﻋﺎدﺗﺶ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮادران ﺗﻮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﻳﺖ را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﻴﺮد و اﺣﺴﺎﻧﺖ را
ﻳﺎدآور ﺷﻮد.

ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی )ع( را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

