
 

 

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 كريم بر وزن فعيل:  عنوان

 كريم ميگويند؟ چرا به امام حسن : موضوع

   98 مناسبت : والدت امام حسن

    و سوم چهلسخنراني :         @m_asemani       منبر آسماني لكانا

به عنوان انسان كامل داراي ويژگي هايي هر كدام از نور چهارده معصوم 1

ساعت تحقيق و پژوهش هزاران بيان هر كدام از آن صفات نياز به بودند كه 

اگر  .، من جمله وجود نازنين حضرت امام حسن مجتبي داردمفصل 

اين  وجود در كه ويژگي مهمترين و اولين االن از شما عزيزان بپرسم كه

 صفت اين به را مجتبي امام همه و داردشت و دا تبلورامام همام 

 .  بيت اهل كريم يك صدا خواهيد گفت: با هم همه  ، شناسند مي

 داراي بيت اهل همه اينكه با چرا كه ايد كرده سوال خود از حالبه  تاآيا 

 گويند؟ مي البيت اهل كريممجتبي امام بهولي بودند  كرامت صفت

                                                           

 انگيزه سازي 1



 

 

 امام مجتبي كه بدهم تذكر عزيزان شما خدمت را نكته اين بايد اوال

 قول به يا و2به اين صفت ملقب نشده اند كدام از اهل بيتتوسط هيچ 

 .ي نيستتعييناين نامگذاري  اصولييون

 ؟ است آمده كجا از مجتبي امام براي لقب اين پس خوب

 محله همه در. بزنم مثال يك برايتان بگذاريدبراي اينكه متوجه جواب شويم 

 كنيم خريد ميخواهيم ما وقتي اما دارد وجود سوپري يا بقالي مغازه ما هاي

 از تر انصاف با كه رويم مي اي مغازه به بلكه نميرويم اي مغازه هر به

 به چگونهاين آقاي بقال  خوب. دارد را خود مشتري هواي و است ديگران

 شد؟ معروف انصاف

 كه فهميدند و ديدند و كردند خريد او از و شدند مشتريش نفر چند اول

 هم بخشش كمي جنسي وزن كردن  در مثال ، نميكشد جنس روي زياد

 باكاسب  به محل در او لذا شد پخش جا همه او عمل اين....  و ميكند

 در. ميشناسند انصاف به را او همه زمان مرور به و شده معروف انصاف

 اين اصولي آقايان قول به بلكه هننمود انتخاب نامي او براي كسي اينجا

                                                           

 نموده گذاري نام ديگري معصوم امام براي معصومي امام كه تقي و العابدين زين همچون القابي 2



 

 

 اين به را او مردم خواندن و مردم استعمال كثرت يعني است تعيني وضع

 .كرد شهره نام اين به را او نام

 يعني. است گونهاين هم مجتبي حسن امام و كريم بودن كرامتصفت 

 توسّط مدينه در كرامت اين قدرآن بلكه است، كريم او نفرمودند قبلي يائمّه

 اهل كريم او به ديدند، كرامت قدرآن شد، تجربه قدرآن شد، تجربه مردم

 .گفتند البيت

 و فعيل وزن بر كريم كه دانند مي خوب اند خوانده عرب ادبيات كه آناني3

 دست حضرت لحظه يك يعني دارد ثبوت بر داللت و است مشبهه صفت

 كرم از دست لحظه يك هم االن ،هيچ كه داشتند نمي بر بخشش و كرم از

 امام ممات به قائل و دانيم مي حي را امام ما چون دارند نمي بر بخشش و

 .  نيستيم

را به تا اينجا كريم بودن حضرت اثبات شد اما آنچه كريم بودن حضرت 

ه بفهميم حضرت در كدام منطقاوج خود مي رساند اين است كه 

 .اين لقب شدجغرافيايي و در ميان چه مردمي معروف به 

                                                           

 اقناع 3



 

 

 آن مردم كه معروف شدند كريمبه لقب  جايي در دقيقا مجتبي امام 

و آزمايششان را در  نبودند بيت اهل محبّيناز  متأسّفانه ديار يعني مدينه

 پس داده و مردود شده بودند. اهل بيتحب 

 شهر آن مردم اكثر كه دميكنو بخشش  انفاق جايي انسان موقع يك عزيزان

 حمايت به و زنند نمي يحرف هايشحرف روي و دارند دوست را او ديار و

 مجتبي امام اما.  است افالك به رو تشكرشان فرياد و ميخيزند بر او از

طرح كودتاي غصب خالفت و  كه شد كريمملقب به  محلي و شهري در

 ه بود و مردمش اهل بيتن ريخته شدآوحي در  دانهتك حرمت خان

 را به هر نحوي آزار داده بودند.

 بن مروان و اعترافات احواالت در كه استاز همه اينها عجيب تر اين 

 با لحظه يك كه كسي و بيت اهل يك درجه و خورده قسم دشمن حكم

حضرت  مقابل صفين جنگ درحتي  و هنكرد بيعت اميرالمومنين

 حسن امامكريم بودن  درباره، آورده اند كه او هگرفت قرار امير

 عرب مرد با سخاوتمندترين يعني حسن «العرب أسخي هذا»:  فتميگ

 . است



 

 

از سر هر عقل و هوش را  امام مجتبيفرازهاي زندگي بعضي از 4

، بخصوص آنجا كه در تاريخ داريم انساني چه مسلمان و چه كافر مي برد

 دارايي و اموال تمام بار دو بركتشان شريف و با عمر طول در كه ايشان

 تقسيم نيم دو به را شانثروت بار سه و هكرد خرج خدا راه در را خود

 خدا راه در را ديگر نصف و هداشت نگه خود براي را آن نصفه ، نمود

 5.ندبخشيد

 دو ، چه برسد به انجام دادنش.ين قضيه هم سخت استافكر كردن روي 

 تقسيم و بخشش نمود. شهريچنين  مردمميان  را لشاموا يهمه بار

 كريم دستِ سائلِ  شد سِوي ما

 كريم هستِ  از هست ما هستي

 كنم مي حس خدا ماه ي نيمه

 كريم دست گرمي خود سر بر

                                                           

 تحريك احساس 4
 تعليماتي و تحقيقاتي مؤسسه ناشر ،13۷5 چهارم، چاپ قم، پيشوايان، سيره مهدي، پيشوايي،  5

 .۹1 و ۹ ص السالم،عليه صادق امام



 

 

 دنبده بزرگي درس خود شيعيان به دنميخواه اين بخشش خودشان م بااما6

 قدم من جاي پاي جا ميخواهيد اگر ،مپيروان و شيعيان اي كه معنا اين به

 و ميكند خوبي تو به كه كسي به كرم و بخشش كه بدانيد را اين بگذاريد

 مكارم از و بزرگ كه آنچه اما نيست بزرگي كار كه دنميكن اطاعت تو از

 تو عليه كه كني تسخير را كساني دل كه باشد مي اين ،است قالاخ

  .هستند

و در  بياورد دست به را كريم اهل بيت دل ميخواهد كسي اگر امروز 

چند كار مهم انجام مي تواند انجام دهد ،  اين ماه رحمت كار كريمانه اي 

و سالها با او دهد ، من جمله اينكه اگر با يكي از اقوامش قهر است 

ايد و آن فاميل آشتي نم با او معاشرت ندارد به عشق كريم اهل بيت

دعوت نمايد تا نشان دهد كه پيرو در منزلش افطاري  سفره هخود را ب

و يا اينكه سري به خانه اقوامي بزند كه است  واقعي كريم اهل بيت

مقداري از مايحتاج داراي فرزند يتيم هستند و براي ايشان هديه اي و يا 

زندگي را فراهم كند . ان شاهلل با تكرار اين امور كم كم وجود ماهم رنگ 

 ت خواهد گرفت.و بوي كرام

 

                                                           

 رفتارسازي 6


