نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 897

درسوگ شهادتسبطاکبر(ع)
امامحسنمجتبی(ع)درشبنیمهرمضانسالسومهجریدرمدینهچشمبهجهانگشودند
و حدود هفت سال از دوران زندگی پیامبر اکرم (ص) را درک کردند و پس از آن حضرت حدود
سیسالباپدربزرگوارشانعلیبنابیطالب(ع)مالزمتداشتند.بعدازشهادتامیرمؤمنان(ع)
بهمدتدهسالعهدهدارمقامامامتبودندو ۲۸صفرسالپنجاههجریدر ۴۷سالگیبهدستور
معاویهبنابیسفیانوبهدستجعدهدخترا َ ْش َع ِ
بنقِیسمسمومشدندوبراثرهمانزهربه
ث ِ
شهادترسیدند.حکومتامویپسازتحمیلصلحبرامامحسن(ع)گرچهبهبسیاریازاهداف
خودرسیدهبود،اماهمچنانوجودامامحسن(ع)مانعازبهاجرادرآوردنبرخینیاتپلیدآنان
بود .از جمله اهدافی که معاویه دنبال میکرد ،تعیین جانشین برای خود بود .وی از اجرای این
تصمیم که برخالف مفاد صلح نامه او با امام حسن (ع) بود ،وحشت داشت و میدانست که اگر
در زمان حیات آن حضرت به چنین کاری دست بزند ،بدون شک با مخالفت شدید وی روبه رو
خواهد شد .بر این اساس ،تصمیم گرفت از هر راه ممکن امام را به شهادت برساند .پس از
بررسیهای زیاد جعده ،همسر امام(ع) را مناسب ترین فرد برای تحقق بخشیدن به این هدف
پلید دید .آنگاه به صورت محرمانه و با ارسال صدهزار درهم به جعده ،به او قول داد که اگر امام
رابهشهادتبرساند،اورابههمسرییزیددرخواهدآورد.سرانجامجعدهآنحضرتراباریختن
زهر در آب آشامیدنی مسموم کرد و طولی نکشید بر اثر آن زهر ،امام حسن (ع) به شهادت
رسیدند.

غمغروب س

وصیت امام حسن (ع)

چون امام حسن (ع) را مسموم کردند و حال ایشان دگرگون شد ،برادرشان امام حسین (ع) به
بالین آن حضرت حاضر شدند .وقتی جویای احوال او گشتند ،امام حسن (ع) فرمودند« :خود را
در ا ّولین روز از روزهای آخرت و آخرین روز از روزهای دنیا میبینم» .در ادامه ،این گونه وصیت
فرمودند« :گواهی میدهم به وحدانیت خدا و این که برای او شریکی نیست و تنها او سزاوار
پرستشاست.هرکهاطاعتاورادرپیشگیرد،رستگارمیشودوهرکهنافرمانیاشکند،گمراه
میگردد و کسی که از گناهان و تقصیراتش نزد او توبه کند ،هدایت میشود .ای حسین،جنازه
مرا در کنار جدم رسول خدا (ص) دفن کن به شرط آن که کسی مانع این کار نباشد .اگر تو را از
اینکاربازداشتند،مبادابرآنپافشاریکنی،چونراضینیستمبهخاطراینکار،قطرهایخون
بهزمینریختهشود»

وصایای آموزنده امام حسن (ع) به جُ ناده

ُجنا َد ِة بن اَبی ا ُ َمیه پس از مسموم شدن امام حسن (ع) به حضور آن حضرت رسید .پس از
احوالپرسی،بهامامعرضکرد:ایفرزندرسولخدا؛مراموعظهکن.امام(ع)مطالببسیارمهمی
بیان کردند و از جمله فرمودند« :ای ُجناده خود را برای سفری که در پیش داری ،پیش از
فرارسیدناجلمهیاکن.بدانتوهموارهدنیاراطلبمیکنیومرگهمتوراطلبمیکند.اندوه
روزیراکههنوزنرسیدهاستبرروزیکهدرآنهستیبارمکن...بداندرمالحاللدنیاحساب
ودرحرامآنکیفروعقابودراموالشبههناکعتابهست...برایدنیایخودبهگونهایتالش
کن که گویی همیشه در آن باقی خواهی ماند و برای آخرت به گونه ای کار کن که گویی همین
فردا خواهی ُمرد .اگر طالب عزت بی عِده و ُعده و هیبت بی ُملک و سلطنت هستی ،از خواری و
ذلت گناه و نافرمانی خدا پرهیز کن و به اطاعت از فرمان او خود را ملزم ساز»

فضایل و مکارم امام حسن (ع)

رسول اکرم (ص) به مناسبتهای مختلف در توصیف امام حسن مجتبی (ع) سخن گفته اند؛ از
جملهفرمودند«:اگرقراربودعقلبهصورتیکانسانتجسمپیداکندبهصورتامامحسن(ع)
ظاهر میشد» .از صفات برجسته و معروف امام حسن (ع) شکیبایی و بردباری بود؛ به گونه ای
الح َس ِن َّیة»درفرهنگاسالمیضربالمثلشدهاست.بردباریوسعهصدرآنحضرت
که«الحِ ْل ُم َ
به اندازه ای بوده است که سرسخت ترین دشمنان او نیز به این صفت همواره اعتراف داشتند.
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در س
رحلت جانگداز پیامبراکرم(ص) ،یکی از اندوهبارترین حوادث تاریخ اسالم به شمار
میرود .به قول مشهور علمای شیعه ،پیامبر اکرم(ص) روز دوشنبه۲۸،صفر سال۱۱
هجریقمری،رحلتکردند.هنگاموفاتپیامبر(ص)،سرمبارکآنحضرتدردامن
علی(ع)بود،درحالیکهخانهحضرتازحضورمهاجرانوانصارموجمیزد.نقلاست
حضرتعلی(ع)هنگامشستنپیکرپاکرسولخدا(ص)چنینفرمود«:پدرومادرم
فدایتباد!بامرگتورشتهایبریدکهدرمرگجزتو،کسیچنانندید؛پایانیافتن
دعوت پیامبران و بریدن خبرهای آسمان .مرگت مصیبتزدگان را به شکیبایی
واداشتوهمگانرادرسوگییکسانگذاشت.اگرنهاینبودکهبهشکیباییامرواز
بیتابینهیکردی،اشکدیدهراباگریستنبرتوبهپایانمیرساندیم.اینزاریوبی
قراری در فقدان تو اندک است ،لیکن مرگ را باز نتوان گرداند و نه کس را از آن توان
رهاند .پدر و مادرم فدایت ،ما را در پیشگاه پروردگارت به یاد آر و در خاطر خود
نگاهدار»

نگاهیبهسیرهوسخنانپیامبراکرم(ص)

امامعلى(ع)دروصفپیامبر(ص)فرمود:اوبخشندهترین،دلیرترین،راستگوترین،
خوشعهدوپیمانترینونرمخوترینمردمورفتارشازهمهبزرگوارانهتربود.هرکس
بدون سابقه قبلى آن حضرت را مىدید ،هیبتش او را مىگرفت و هرکس با وى
مىآمیختواورامىشناخت،دوستدارشمىشد.نظیراورادرگذشتهوحالندیدهام.
رسول خدا (ص) هر روز برای نماز جماعت به مسجد مدینه میرفت .سر راه ایشان
منزلیکنفریهودیبود.پیامبر(ص)کهبهآنجامیرسید،آنمردازپشتبامیاپنجره
خانهاشمقداریخاکستربهپایینمیریختولباسآنحضرتآلودهمیشد.رسول
خدا(ص) از آن کار عصبانی نمیشد و با بردباری مانع مزاحمت انصار و مجادله با او
میشد .روزی پیامبر(ص) از آنجا گذشت و متوجه شد که آن روز از خاکستر خبری
نیست .از همسایههای یهودی پرسید« :این رفیق ما را چه شده؟!» گفتند« :مریض
است و در بستر افتاده ».آن حضرت (ص) در خانه یهودی را زد و اجازه ورود خواست

تا از او عیادت کند .وقتی یه
کشید و از شرمندگی پتو ر
کرد .یهودی از کار خود عذ
رفتارنیکویپیامبر(ص)اس
پیامبر(ص)ا زترسکشتهش
(ص)دربارهخودبودند.پیام
الهی که وعده پیروزیش را
میبرید ،ای جمعیت قریش
جزخیرونیکیانتظارنداریم
قدرتدردستتوست».رس
میگویم که برادرم یوسف
سرزنشى نیست،خدا شم
رسولخدا(ص) خطاب به
شدگانید»
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