اخالق اجتماعی در سیره امام حسن عسکری علیه السالم
مقدمه:
اخالق و بررسی مولفه های اخالقی در جامعه مساله ای مهم بوده و حائز اهمیت است .امام حسن عسکری
سالم هللا علیه علی رغم سن کمی که در هنگام شهادت داشته اند ،اما گنجینه های گرانبهای زیادی از آن امام
مظلوم بر جای مانده است که در هر ورق از سیره و منش آن حضرت ،سرمشقی نیکو برای همگان خواهد بود.
در این نوشته به نحو اختصار به برخی از اخالق اجتماعی که در زندگی روزمره همه ما کارایی دارد اشاره
خواهد شد.

احسان:
بخشش و گذشت یکی از آداب مهمی است که الزم است آدمی ،جدای هرگونه عقیده و یا دینی ،نسبت به آن
پایند باشد.
آنچه که در سیره اهل بیت علیهم السالم حائز اهمیت است ،احسان به فردی باید صورت گیرد که خداشناس
بوده و در مسیر الهی قدم برداشته است:
الل َه َخال ً
ن یعْ ُب ُد َّ
وَ َق َ
صا َلرَ َأی ُت َأنی
نب ُ
ال ْال َح َس ُ
ْن عَ لی علیهما السالم َلوْ َجعَ ْل ُت ال ُّد ْنیا ُك َّل َها ُل ْقمَ ًة وَ اح َد ًةَ -ل َقمْ ُت َها مَ ْ
شاُ ،ث َّم َأ َذ ْق ُت ُه َشرْ ب ًَة من ْالمَ اء َل َ
وعا وَ عَ َط ً
وت ُج ً
مُ َقصرٌ فی َحقه ،وَ َلوْ مَ نَعْ ُت ْال َكاف َر م ْن َها َح َّتى یمُ َ
رَأی ُت َأنی َق ْد
َ
َأ ْسرَ ْف ُت.
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری علیه السالم ،ص329 :

اگر تمام دنیا به صورت یك لقمه در آید و آن را به خورد بنده مخلص خدا بدهم ،به نظرم در حق او كوتاهى
كرده ام و اگر جلوى كافر را بگیرم تا گرسنه و تشنه جان بدهد ،آنگاه یك جرعه آب به او بچشانم ،به نظرم
اسراف نموده ام.

در روایتی دیگر ،امام عسکری سالم هللا علیه قضیه بخشش و احسان صقر بن ابی دلف را چنین بیان کرده
است:
اه َّ
وَ رُ وی عَ ن ْال َح َسن ْالعَ ْس َكری علیه السالم َأ َّن َأبَا ُد َل َف َت َص َّد َق بن َْخ َلة َتمْ ٍر ُث َّم َأعْ َط ُ
الل ُه ب ُكل َتمْ رَةٍ م ْن َها َقرْ ی ًة وَ
الل ُه َتعَ َ
اه َّ
ون َتمْ ر ًَة َف َأعْ َط ُ
ن].
الى ب َها َث َال َث َة َآالف َقرْ ی ٍة وَ ستون [ستی َ
ان فی َها َث َال َث ُة َآالف َتمْ رَ ةٍ وَ س ُّت َ
َك َ
إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمی) ،ج ،1ص110 :
السالم روایت شده كه ابا دلف یك درخت خرما صدقه داد كه سه هزار
و از حضرت امام حسن عسكرى علیه ّ
و شصت دانهى خرما داشت خداوند بعدد هر دانهى خرما یك قریه به او عنایت فرمود كه مجموع سه هزار و
شصت قریه باشد.
حضرت در این روایت ،عالوه بر اشاره به رفتار زیبای ابی دلف ،اشاره فرمودند که به عدد هر دانه خرما ،یک
روستا به او داده شد.

برادری
اخوت و برادری بین مؤمنان یکی از مؤلفه های جامعه ایمانی بوده و اهل بیت علیهم السالم بر این مقوله
تاکید فراوان دارد در روایتی امام عسکری سالم هللا علیه پیرامون رابطه برادری و ویژگی بهترین برادر فرمودند:
ك وَ َذ َك َر إ ْح َسا َن َ
ن َنسی َذ ْن َب َ
َخیرُ إ ْخوَ ان َ
ك إ َلیه.
ك مَ ْ
أعالم الدین فی صفات المؤمنین ،ص313 :

بهترین برادرانت کسی است که گناه [و اشتباه] تو را فراموش و خوبی تو به او را یادآوری کند.

در روایتی دیگر ،آن حضرت بهترین ویژگی افراد را ،خیر رساندن به برادران دینی بیان فرمودند:
ان ب َّ
الله وَ َن ْف ُع ْاإل ْخوَ ان.
س َفوْ َق ُهمَ ا َشی ٌء ْاإلیمَ ُ
َخ ْص َل َتان َلی َ
تحف العقول ،النص ،ص489 :
دو ویژگی است که باالتر از آن دو چیزی نیست :ایمان به خدا و نفع رساندن به برادران دینی.

ادب
ادب آئینه تمام نمای آدمی بوده و تبلوری از شخصیت ذاتی آدمی است که در روایتی امام عسکری سالم هللا
علیه فرمودند:
َ
اس َتوْ َصى بوَ صیة َّ
ب بأَ َدب َّ
الله عَ َّز وَ َج َّ
ان َل ُه َخیرُ َّ
ل َأ َّد ُاه إ َلى ْال َف َالح َّ
الدارَ ین.
ن َتأ َّد َ
الدائم ،وَ مَ ن ْ
وَ مَ ْ
الله َك َ
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری علیه السالم ،ص17 :
کسی که به ادبی الهی ملتزم باشد ،به رستگاری دائمی رسیده است و کسی که به وصیت و فرامین الهی
ملتزم باشد ،خوبی دو دنیا به او داده شده است.
در روایتی دیگر ،امام علیه السالم اظهار خوشحالی نزد فرد مصیبت زده را خالف ادب بر شمردند:
ن ْاْلَ َدب إ ْظ َهارُ ْال َفرَح ع ْن َد ْالمَ ْح ُزون.
َلی َ
سم َ
تحف العقول ،النص ،ص489 :
از ادب به دور است شادی کردن نزد کسی که غمگین است.

کمک به سادات
کمک کردن به دیگران علی الخصوص سادات و کسانی که نسبا به رسول خدا صلی هللا علیه و آله می رسند،
از آموزه های اهل بیت علیهم السالم بوده و بدان تاکید داشته اند که داستان زیبایی در این مورد بیان شده است:
ْ
ب درْ َه ً
ماَ ،ف ْ
ْن عَ لی علیهما السالم إ َّن َر ُج ًال َج َ
وَ َق َ
اش َت َرى
ونَ ،ف َك َس َ
نب ُ
ال ْال َح َس ُ
اع عی ُال ُهَ ،ف َخر ََج ی ْبغی َل ُه ْم مَ ا یأ ُك ُل َ
َ
زا وَ إ َد ً
به ُخ ْب ً
ن َقرَابَات ُم َحمَّ دٍ وَ عَ لی علیهما السالم َفوَ َج َد ُهمَ ا َجائعَ ینَ .ف َق َ
الَ :ه ُؤ َالء َأ َح ُّق
اماَ ،فمَ رَّ ب َر ُج ٍل وَ امْ رَأةٍ م ْ
ل یمْ شی رُ وَ ی ً
دا ی َت َف َّكرُ فیمَ ا یعْ َت ُّ
اه ،وَ َل ْم ی ْدر بمَ ا َذا ی ْح َت ُّج فی مَ ْنزله َف َجعَ َ
اهمَ ا إی ُ
ن َقرَابَاتیَ .فأَعْ َط ُ
ل به ع ْن َد ُه ْم -وَ
م ْ
ی ُق ُ
ل عَ َلیهَ ،فأَوْ َص َ
ل بالدرْ َهم ،إ ْذ َل ْم یج ْئ ُه ْم ب َشی ٍءَ .ف َبینَا ُهوَ مُ َت َحیرٌ فی َطریقه إ َذا ب َفیج ی ْط ُل ُب ُهَ ،ف ُد َّ
ول َل ُه ْم مَ ا َفعَ َ
ل إ َلیه
ٍ
ك َت ً
َار فی ُصرَّ ةٍ  ،وَ َق َ
ك ،مَ َ
ن مَ ال ابْن عَ م َ
ك] َحمَ ْل ُت ُه إ َلی َ
الَ :هذه بَقی ُة [مَ ال َ
ات بم ْصرَ،
كم ْ
ابا م ْ
ن م ْصرَ ،وَ َخمْ سما َئة دین ٍ
ارا َكثی ً
ائ َة َأ ْلف دینَار عَ َلى ُت َّجار مَ َّك َة وَ ْالمَ دینَة ،وَ عَ َق ً
كَ .فأَ َخ َذ ْال َخمْ َسم َ
وَ َخ َّل َف م َ
را ،وَ مَ ًاال بم ْص َر بأَ ْضعَ اف َذل َ
َار
ائة دین ٍ
ٍ
كَ -لمَّ ا َ
ول َّ
وَ وَ َّسعَ عَ َلى عیاله ،وَ َنامَ َلی َل َت ُهَ .فرَ َأى ر َُس َ
آثرْ َ
َاء َنا َل َ
ت َقرَا َب َتنَا
الله ص وَ عَ لی ًا عَ ،ف َقاال َل ُهَ :كی َف َترَى إ ْغن َ
ك ُ
ن ْالم َ َ ْ
َار إ َّال َأ َت ُ
عَ َلى َقرَابَت َ
اه ُم َحمَّ ٌد وَ عَ َلی فی
[ثمَ ] َل ْم ی ْب َق ب ْالمَ دینَة وَ َال بمَ َّك َة ممَّ ْ
ن عَ َلیه َشی ٌء -م َ
ائة ألف دین ٍ
مَ نَامه -وَ َقاال َل ُه :إمَّ ا ب ََّكرْ َ
اصط َالم َ
ك وَ ْ
ك ب َه َالك َ
ن میرَاث ابْن عَ مه وَ إ َّال ب ََّك ْر َنا عَ َلی َ
ك :وَ
ت ب ْال َغ َداة عَ َلى ُف َال ٍن ب َحقه م ْ
ن َح َشم َ
ك ،وَ إبَا َنت َ
إ َز َالة نعَ م َ
ك.
كم ْ
َ
ل ع ْن َد ُه م َ ُ َ ْ
َفأَ ْص َب ُحوا ُك ُّل ُه ْم وَ َحمَ ُلوا إ َلى الرَّ ُجل مَ ا عَ َلیه ْمَ -ح َّتى َح َص َ
ن َل ُه
َار وَ مَ ا ُتركَ أ َح ٌد بم ْص َر ممَّ ْ
ائة ألف دین ٍ
ع ْن َد ُه مَ ٌ
اه مُ َحمَّ ٌد وَ عَ لی علیهما السالم فی مَ نَامه ،وَ َأمَ ر ُ
ال -إ َّال وَ َأ َت ُ
َاه َأمْ َر َت َه ُّددٍ بتَعْ جیل مَ ال الرَّ ُجل َأ ْسرَ َع مَ ا ی ْقدرُ
َ
رَسول َّ
الله صلی هللا علیه و آله فی مَ نَامه َف َقاال َل ُهَ :كی َف
عَ َلیه .وَ أ َتى ُم َحمَّ ٌد وَ عَ لی علیهما السالم َه َذا ْالمُ ْؤثرَ ل َقرَابَة ُ
َ
َ
ك مَ َ
ت ُصنْعَ َّ
ن فی م ْصرَ َأ ْن یعَ ج َ
كَ ،أ َفن َْأ ُمرُ َحاكمَ َها بأَ ْن یبیعَ عَ َقارَكَ وَ َأ ْم َال َك َ
ال َ
ل إ َلی َ
الله َل َ
رَأی َ
ك -وَ
ك َق ْد أمَ رْ َنا مَ ْ
یس ْفتج إ َلی َ َ
ن ْالمَ دینَة َق َ
ال :ب ََلىَ .فأَ َتى ُم َحمَّ ٌد وَ عَ لی علیهما السالم َحاك َم م ْصرَ فی مَ نَامه
َ
َ
ك بأ ْثمَ ان َها ل َت ْش َتری َب َد َل َها م َ
َ
َفأَمَ ر ُ َ
ك ْاْلَ ْثمَ ان َث َال َثم َ َ ْ
الس ْف َت َج َة ب َثمَ نه إ َلیهَ ،ف َحمَ َ
ن ت ْل َ
ن
َارَ ،ف َصارَ أ ْغنَى مَ ْ
ل إ َلیه م ْ
َاه أ ْن یبیعَ عَ َقار َُه ،وَ َّ
ائة ألف دین ٍ
ال :یا عَ ْب َد َّ
ول َّ
الله َه َذا َج َز ُ
اه ر َُس ُ
الله صلی هللا علیه و آلهَ ،ف َق َ
ب ْالمَ دینَةُ .ث َّم َأ َت ُ
اؤكَ فی ال ُّد ْنیا عَ َلى إی َثار َقرَابَتی عَ َلى

َ
َ
َ
َّك فی ْاْلخرَة َب َد َ
ك ،وَ َ ُْلعْ طین َ
َقرَابَت َ
ن ال ُّد ْنیا ،مَ ْغر ُز إ ْبرَةٍ
ل ُكل َح َّب ٍة م ْ
ن َه َذا ْالمَ ال فی ْال َجنَّة أ ْل َف َق ْص ٍر أ ْص َغرُ َها أ ْك َبرُ م َ
ن ال ُّد ْنیا وَ مَ ا فی َها.
م ْن َها َخیرٌ م َ
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری علیه السالم ،ص337 :
امام حسن عسکری علیه السالم فرمودند :مردى خانواده اش دچار گرسنگى شدند ،براى تهیه خوراك آنان،
یك درهم به دست .آورد نان و خورش خرید که گذارش به مرد و زنى از خویشاوندان محمد و علی علیهما
السالم افتاد که آن دو نیز گرسنه بودند.
گفت اینها از خانواده خودم شایسته ترند ،نان و خورش را به آنها داد و متحیر ماند كه پیش خانواده خود
چگونه عذر بخواهد .در راه فكر می كرد چه بگوید كه یك درهم را چه كرده در همین بین كه متحیر بود ،پیكى به
دنبال او می گشت که او را راهنمائى كردند ،نامه اى از مصر براى او با پانصد دینار آورد و گفت :این باقیمانده
مال پسر عمویت هست كه در مصر از دنیا رفته و صد هزار دینار نیز دارد كه تجار مكه و مدینه باید بپردازند و
باغها و اموال زیادى در مصر دارد چندین برابر این است.
پانصد دینار را گرفت و صرف در خرج خانواده خود نمود آن شب پیامبر اكرم را در خواب دید به او فرمود
چگونه ما تو را بی نیاز کردیم؟ [جزای آن این است] چون خویشاوندان مرا بر خویشاوندان خود مقدم داشتى.
هر كدام از كسانى كه در مدینه و مكه مقروض به پسر عموى او بودند ،شب در خواب دیدند كه به آنها گفته
شد :اگر فردا قرض فالنى را كه به ارث از پسر عمویش مى برد دادى که هیچ و گر نه هالك خواهید شد و
نعمت و شخصیت شما از بین می رود.
تمام بدهكاران بدهى خود که تمام صد هزار دینار بود را پرداختند و هر كس در مصر مالى در اختیارش از
پسر عموى او بود ،در خواب دید كه تهدیدش كردند كه هر چه زودتر مال فالنى را رد كن.

آن شخص پیامبر اكرم صلى َّ
الله علیه و آله و را در خواب دید به او فرمود :دیدى خدا چه كرد براى تو؟
كسانى كه در مصر بودند دستور دادیم هر چه زودتر ،اموال تو را تحویل دهند اگر مایلى به حاكم مصر بگوئیم
باغها و امالك تو را بفروشند تا با پول آن در مدینه براى خود ملك بخرى که گفت :مایلم.
حاكم مصر ،حضرت محمد و علی علیهما السالم را در خواب دید و به او دستور دادند تا باغهاى او را بفروشند
و پولش را براى او حواله كنند .مبلغ سیصد هزار دینار برایش فرستاد از تمام ثروتمندان مدینه باالتر شد.
بعد پیغمبر اكرم به خواب او آمد و فرمودند :این پاداش دنیاى تو بود كه خویشاوندان مرا بر خویشان خود
مقدم داشتى ،در بهشت به تو در مقابل هر دانه از مالى كه دادى ،هزار قصر خواهى داشت كه كوچكترین
قصرهاى آن ،از [کل] دنیا بزرگتر است كه هر سر سوزن آن ،بهتر از دنیا و تمام چیزهاى موجود در دنیا است.
نتیجه:
رهاورد روایات بیان شده ،نشانه از اهمیت رابطه اجتماعی انسان در محیط برون داشته که به برخی از موارد
بر اساس روایات امام عسکری سالم هللا علیه اشاره شد.
موفق باشید
موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر
عجل هللا تعالی فرجه الشریف

