
 

 

 نگاهی به سیره اجتماعی امام حسن مجتبی

*اکكوریآتاهاالسالموالمسلمینسیـمحمـرضیآصاحجت

 مقدمه
ة  َیْهُدوَن ِبَأْمِرنا َو َأْوَحْینا ِإَلْیِهْم ِفْعَل اْلَخْیاراِت َو »فرماید   خداوند در قرآن می َو َجَعْلناُهْم َأِئمَّ

کاِة َو کاُنوا َلنا عاِبدیَن  الِة َو إیتاَء الزَّ قرار دادیم که به امر ماا هادایت ما آنان را امامانی  1؛ِإقاَم الصَّ
کنند ان ماا  شتکنند و انجام خیرات، اقامه نماز و دادن زکات را به آنان وحی کاردیم و آناان پرسا

را الگوی زند ی خویش قارار دهناد؛ زیارا  بر اساس این آیه، شیعه باید سیره امامان«. بودند
شاان، موجاب هالکات ای ، موجاب رساتگاری و تخلاف از سایره بیت تمسک به سیره اهل

ِ»خوانیم   شود؛ چنانکه در زیات جامعه کبیره می می ُكم  ِِإَلي 
َ
َِلَجأ ِمَنَِمن 

َ
َِوِأ َكِِبُكم  َِتَمسَّ ...َِوَِفاَزَِمن 

َِوُِلِدَ َِمِنِ َقُكم  َِصدَّ َتَصَمَِِِوَِسِلَمَِمن  ِفَِِِِبُكم ِِِاع  َِخاَلَفُكم  َِوَِمن  ُُ َوا
 
ُةَِمأ َجنَّ َِفال  َبَعُكم  ِ...َمِنِاتَّ ُُ َوا اُرَِمث   2؛النَّ

هر که به شما تمسک جست، به رستگاری رسید و هر که به شما پناه آورد، ایمنی یافت. کسی که 
شما را تصدی  نمود، سالم ماند و هر که متمسک به شما شد، هدایت یافت. کسای کاه از شاما 

ایان «. ساتپیروی کرد، بهشت جای اوست و هر که با شما مخالفت ورزیاد، آتاش جایگااه او
 را تبیین نماید. کوشد برخی از زوایای سیره اجتماعی امام مجتبی نوشتار می

 هایی از سیره اجتماعی امام حسن نمود

 . حفظ کرامت انسانی    1

های انسان و بیانگر ارزشمندی و واالیای ذاتای  ترین ویژ ی  ، یکی از اساس«کرامت انسانی»
ْمَنا َبِنی آَدَم »فرماید   یگر است؛ چنانکه قرآن میانسان و برتری او نسبت به موجودات د َو َلَقْد َکرَّ

                                                            

 پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
 .۷3. انبیا  1
 .613، ص 2 ، ج من ال یحلره الفقعه. محمد بن علی صدوق، 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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ْن َخَلْق  مَّ ْلَناُهْم َعَلی َکِثیر  مِّ َباِت َو َفضَّ یِّ َن الطَّ ِضیال  َو َحَمْلَناُهْم ِفی اْلَبرِّ َو اْلَبْ ِر َو َرَزْقَناُهم مِّ ِْ  1؛َنا َت
ِضیال   ِْ هاا  بار  را در خشکی و دریا ]بر مرکببه راستی ما فرزندان آدم را  رامی داشتیم و آنان  1؛َت

های خود برتاری  ها را بر بسیاری از آفریده نشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آن
 «.آشکار دادیم

مراد از آیه، بیان حال جانس بشار »در تفسیر این آیه شریفه فرموده است   عالمه طباطبایی
اختصااص داده  یا ایل روحی و معنوی که به عادههای خاص و فض نظر از کرامت است؛ صر 

صایانت از کرامات انساانی در اندیشاه حقاوق »فرمایاد   الله جوادی آملی نیز می آیت 2«.است
ای است که خدای سبحان فرشتگان را به این وصف ستود  اسالمی، کرامت از آن فضایل برجسته

  3«.های وارسته را به این وصف موصو  کرد و انسان
ماورد تأکیاد قارار  اساس حفظ کرامت انسانی در آیات قارآن و سایره معصاومان بر این

ای داشته و رنگ و نژاد و جنس   رفته و توجه به ارزش ذاتی او از جهت انسان بودن، اهمیت ویژه
و زبان و حتی دین افراد، این ارزش را تحت تأ یر قرار نداده است. این در حالی است که متأسفانه 

ای است که در برخی جوامع بشری فراماوش شاده اسات.  ت و ارزش انسان، مسئلهامروزه کرام
های استعمار ر برای رسیدن به اهدا  استعماری خود، از هیچ ظلام و ساتمی نسابت باه  ملت

هایی چون عقل، ح  حیات و اساتفاده طبیعای از آنچاه  کنند. نعمت های دیگر دریغ نمی انسان
 4   مسلم هر انسانی است.خداوند مسخر انسان ساخته است، ح

است؛ چنانکه در « کرامت انسانی»، ارج نهادن به های اخالقی امام حسن یکی از ویژ ی
   م و بزر داشت مؤمن را مشاهده کردتوان اوج اکرا سیره اجتماعی آن حضرت می

 داد که در آن حاجت خود را نوشته بود. امام ای را به دست امام حسن مردی نامه
شخصای عارض کارد  «. حاجتت چیسات؟»که نامه را بخواند، به او فرمود  بدون این

دیدی حاجتش چیسات و  خواندی و می اش را می خدا! خوب بود نامه ای فرزند رسول»
بیم آن دارم که خدای تعالی »فرمود   امام«. دادی؟  اه بر طب  حجتش پاسخ می آن

اری مقامش مرا ماورد مؤاخاذه قارار خوانم، از خو اش را می تا به این مقدار که من نامه
                                                            

 .  ۷0اسرام  . 1
 .156، ص 13 ، ج المعزان فی تفسعر القرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 2
، کاد خبار  06/0۷/1391، «اللاه جاوادی آملای دربااره کرامات انساان دیاد اه آیت»رسانی حوزه،  . پایگاه اطالع3

93916.                                                                                               https://hawzah.net/fa/News/View/93916 
 .۷0، مجله بینات، ص «کرامت انسانی در پرتو قران و روایات»زاده،  . مصطفی سلیمی زارع و کاظم قاضی4
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 1«.دهد
ماا مجموعاًا چقادر پاول »به مسئول اموال خود فرمود   در روایت آمده است امام حسن

حضرت به او دستور داد همه را بیااورد. او عارض «. دوازده هزار درهم»و او عرض کرد  » داریم
توکلت باه خادا زیااد »د  فرمو امام«. ماند این، مخارج سال ماست و چیزی باقی نمی»کرد  
این مال کم را قبول کان و »او تمام آن اموال را آورد و حضرت همه را به فقیر داد و فرمود  «. باشد

 ویا تو چیزی به ما نفروختی و ما هم چیزی از تو نخریدیم )آبروی تو کااماًل محفاوظ اسات( و 
    2«.این هم مال اندکی بود که ما در بساط داشتیم

 فروتنی  . تواضع و2

اخالق دینی، تواضع و فروتنی است؛ چنانکه خداوند خطااب باه رساول های  هیکی از  زار 
ْض َجناَحَك ِلْلُمْؤِمنیَن »فرموده است   اعظم ِِ بال ]عطوفات  خاود را بارای مؤمناان  3؛َو اْخ

 شود. های آن در رفتار آشکار می تواضع، حالت خشوع و خضوع درونی است که نشانه«. فرود آر
خفِِالجناحِکنایةِعنِاللينِوِالرفقِوِ» 4تر است. تواضع به معنای قرار دادن نفس در مرتبه پایین

  6بر این اساس َخفض َجناح، کنایه از فروتنی همراه با محبت است. 5،«التواض 
  وید   ، فروتنی است؛ چنانکه راوی میهای اخالقی امام حسن یکی از آموزه

های نان را بار روی زماین  ذاشاته  ه ور کرد که آنان خردبر فقرایی عب حسن بن علی
ای »خوردند. آناان باه آن حضارت عارض کردناد   داشتند و می ها را بر می بودند و آن

نزد آنان رفت و نشسات و  امام«. خدا! برای خوردن ناهار جلو بیا فرزند دختر رسول
هماراه آناان شاروع باه ساپس «. خداوند افراد متکبر و مغرور را دوست ندارد»فرمود  

خوردن نمود تا اینکه از خوردن دست کشیدند... سپس آنان را به میهمانی خود دعوت، 
  7به آنان غذا و لباس داد.

                                                            

 .339، ص زندگانی امام حسن. سید هاشم رسولی محالتی، 1
 .151۷2۷۷، کد مطلب  0۷/02/1399، «آشنایی با سیره امام حسن». پرتال فرهنگی راسخون، 2

https://rasekhoon.net/lifestyle/show/1517277 
 .88. حجر  3
 .131، ص 13 ، ج التحقعق فی کلمات القرآن الکریم. حسن مصطفوی، 4
 .162، ص 19 ، ج مفاتعح الغعب . محمد بن عمر فخر رازی،5
 .۷2، ص 2، ج اخالق در قرآنناصر مکارم شیرازی،  . 6
 .352، ص 43 ، ج احاراألنواردباقر مجلسی، . محم7
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اند  زمانی یکی از طالب بیمار شد. مرحوم حاج شیخ عبادالکریم  یکی از بزر ان نقل کرده  
دستور داد که آن را آمااده کنناد. ساپس  ، دارویش را تهیه کرد و به منزل برد و به خانوادهحائری

 1خودش دارو را به حجره آن طلبه آورد و حتی به خادمش نداد که بیاورد.
نررکردزیـهدروـشـازم ـارییزرتـینیسـت




2سلیمازیاچ ـازحشـمتنرر ـایـودیـامـورش



 . عفو و صفح3

زیارا   کادیگر اسات؛هاای ی های دینی  ویای جایگاه و اهمیت عفو و بخشاش از خطا  آموز
نوعان بدون عفو و  ذشت امکان ندارد. از این رو عفو و  ذشات  برقراری رابطه دوستانه میان هم

های وحیانی، رفتاری ارزشی و هنجاری پساندیده اسات. خداوناد در آیاات  از نظر عقل و آموزه
ته است متعددی بر اهمیت و ارزشمندی عفو و  ذشت تأکید کرده و حتی از صاحبان ح  خواس

َئُة »که از ح  خویش بگذرند و اشتباه دیگران را نادیده بگیرند   ایِّ َو ال َتْساَتِوي اْلَ َساَنُة َو اَل السَّ
تي ای کاه آن بهتار اسات، پاساخ  و نیکی و بدی یکسان نیست؛ باه شایوه 3؛ِهيَ َأْحَسُن   اْدَفْع ِبالَّ

 «.  وی
طاای دیگاران اسات؛ چنانکاه ، بخشش خهای سیره اجتماعی امام حسن یکی از ویژ ی

غاالم «. چاه کسای شکساته اسات؟»وقتی حضرت دید پای  وسفند شکسته اسات، پرساید  
حضارت تبسامی کارد و «. خواستم شما را ناراحت کنم من شکستم. می»حضرت عرض کرد  

سپس او را آزاد کارد و هدیاه خاوبی باه او «. ها به خاطر این است که تو آزاد نیستی این»فرمود  
از شیعیان انتظار دارد که نه تنها خطاهای دیگران را به سااد ی  بر این اساس امام حسن 4داد.

ببخشند؛ بلکه خطای او را با هدیه جبران کنند؛ زیرا قرآن مردم را افزون بر عفو، به صفح و نادیده 
وَن أَ »کند   رفتن خطای دیگران سفارش می ُ وا َأال ُتِ بُّ َِ وا َو ْلَیْص ُِ اُه َلُکاْم َو ْلَیْع اَر اللَّ ِِ

ْْ و  5؛ْن َی
در تفاوت معنایی «. دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ باید که ببخشند و در ذرند. آیا دوست نمی

تر از عفو است؛ زیرا در عفو  نکاوهش  اند که صفح، یک مرتبه برتر و بلیغ  فته« صفح»و « عفو»
                                                            

  .288، ص سعمای فرزانگان . رضا مختاری،1
 . 2۷8. دیوان حافظ، غزل 2
  .35. فصلت  3
 .214، ص 1، ج حعاة اإلمام الحسن. باقر شریف قریشی، 4
 .22. نور  5
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به خطاکاار روی خاوش نشاان داده زبانی نفی نشده است، اما در صفح افزون بر بخشش خطا، 
 نویسد  می شود؛ چنانکه شهید مطهری شود و هیچ نوع شماتتی نسبت به او انجام نمی می

کناد، هام اساتحقاق معاقباه و  صفح... با عفو تفاوت دارد. وقتی کسی کار خطایی می
مجازات دارد و هم استحقاق مالمت. عفو،  ذشت از مجازات است؛ ولی صفح یاك 

تر است. صفح این است کاه انساان ناه تنهاا آن مجاازات معماول را انجاام درجه باال
آورد، اسامش را هام  برد، به روی طر  هم نمی دهد؛ بلکه اصاًل نامش را هم نمی نمی
ه همیشه مقامی باالتر از عفو دارند؛ یعنی عفو آن نمی صاورت  ها باه برد و لهذا اولیاماللَّ

      1صفح است.
ها که ایشان در نجاف  در شبی از شب الله سید ابوالحسن اصفهانی در دوران زعامت آیت

خواندند، شخصی بین دو نماز فرزند ایشان را شاهید  اشر  نماز مغرب و عشا را به جماعت می
کرد. وقتی این پیرمرد هفتاد ساله از شهادت فرزندش بااخبر شاد، بسایار بردبااری و صابوری و 

و نماز عشا را خواند و قاتل فرزند « ال حول و ال قوی اال بالله» بزر واری از خود نشان داد و فرمود 
 2را هم عفو کرد.

چـــارهدرـــ یـــالنبـــَودســـتم


3چاره،احسازیاکـوعًـووکـرم


یـــیرایـــیســهلیاکـــنــزا 
 

4اترَمردیاحِسنالـیَمـناسـا  
 

 . بخشش مالی 4

است که زبانزد خاص  مام حسنهای اخالقی ا بذل و بخشش در راه خدا، یکی از ویژ ی
کاریم بودناد، اماا  موصو  شد. البته همه ائمه« کریم»به  باشد تا آنجا که امام و عام می

در  الشعاع قارار داد؛ چنانکاه اماام صفات دیگرش را تحت کریم بودن امام حسن مجتبی
روت خود را با فقارا باه طول عمر خود دو بار اموال خود را در راه خدا تقسیم کردند و سه بار نیز  

ُنَِعِلل»در روایتی آمده است   5طور مساوی تقسیم نمود. َهَسُنِب  َِخَرَجِال  ِنَِوِِ ٍّ َتي  َِماِللِهَِملرَّ ِملن 
َهَِِِقاَسَمِ اٍتَِِِثَهَثَِِِماَلُهِِِاللَّ آن حضرت دو بار تمامی دارایی خویش را در راه خدا دادند و سه  6؛...َِِمرَّ

                                                            

 . 390، ص 2۷ ، ج آثار مجمومه  . مرتضی مطهری،1
 .2۷4و  2۷3، ص سعمای فرزانگان. رضا مختاری، 2
  .2990، دفتر ششم، بیت مثنوی معنوی. محمد مولوی بلخی، 3
 .23، باب دوم، بخش اوستان، سعدیالدین  مصلح. 4
 .91و  90، ص سعره پعشوایان. مهدی پیشوایی، 5
 .14، ص 4 ، ج طالب یمناقب آ  أا. محمد بن علی ابن شهرآشوب مازندرانی، 6
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سوار اسب زیبایی باود،  نقل شده است امام حسن«. دا تقسیم کردند...بار اموال خود را با خ
حضرت از اسب پاایین «. خواهم صاحب آن باشم می»فردی دست بر سر اسب کشید و  فت  

  1آمد و اسب را به او بخشید.
 ری، راهنماایی  بخشش تنها این نیست که انسان به فقرا کمک مالی کند؛ بلکه  اهی واسطه

چناین روشای  ن دیگران به انفاق، کمتر از خود انفاق  اواب نادارد.  ااهی ائماهو وادار کرد
پولی در  درخواست کمک کرد. اتفاقًا در آن هنگام امام داشتند. روزی فقیری از امام حسن

اش نا امید بر ردد، ابا داشات؛ از  بساط نداشت و از طر  دیگر از اینکه فرد تهیدستی از در خانه
عارض کارد  «. آیا حاضری تو را به کاری راهنمایی کنم که به مقصودت برسی؟»این رو فرمود  

امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و او عزادار شده و هنوز کسی به او تسلیت »فرمود  «. چه کاری؟»
دهم، به وی تسلیت بگاو کاه از ایان راه باه  نگفته است. نزد وی برو و با سخنانی که به تو یاد می

وقتی نزد خلیفه رسیدی، »فرمود  «. چگونه تسلیت بگویم؟»عرض کرد  «. رسی هد  خود می
بگو خدا را سپاس که او را با نشستن تو بر قبرش پوشیده داشت و با نشستنش بر قبرت مورد هتک 
حرمت قرار نداد؛ یعنی ا ر دخترت پیش از تو از دنیا رفته و زیر خاک پنهان شده، در عوض زیار 

شاد و  در می رفتی، دخترت پس از مرگ تاو درباه ی ا ر تو پیش از او از دنیا میسایه پدر بوده؛ ول
های  مرد فقیر به ایان ترتیاب عمال کارد. ایان جملاه«. ممکن بود مورد هتک حرمت واقع شود

عاطفی در روان خلیفه ا ر عمیقای بار جاای نهااد و از حازن و انادوه وی کاسات و دساتور داد 
نه، حسن بن » فت  «. این سخن از آن خودت بود؟» اه پرسید   آنای به مرد فقیر بدهند.  جایزه
 اویی. او منباع ساخنان فصایح و  راست می»خلیفه  فت  «. آن را به من آموخته است علی

  2«.شیرین است
ری از مستمندان، موارد انفااق را یکرد ضمن تشوی  دیگران به دستگ سعی می امام حسن

فهماند که جز در موارد خاص تقاضای  ین کار عماًل به نیازمندان میبا ا زیرا امام  نیز بیان کند؛
روزی عثماان در کناار مساجد  .کمک نکنند؛ زیرا ممکن است این امر موجب تنبلی انسان شود

نشسته بود، مرد فقیری از او کمک مالی خواست. عثمان پنج درهام باه وی داد. آن فقیار  فات  
 و اماام حساین عثمان به امام حسن«. یشتری کندمرا نزد کسی راهنمایی کن که کمک ب»

                                                            

 .35۷. همان، ص 1
بحااراألنوار(، ترجماه محماد  43)ترجماه ج  و اماام حسان زندگانی حلارت زهاراجلسی، . محمدباقر م2

 .396آبادی، ص  روحانی علی
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درخواسات »فرماود   اشاره کرد. وی پیش ایشان رفت و درخواست کمک نمود. امام مجتبی
ای به  ردن انساان باشاد کاه از پرداخات آن  کردن از دیگران جایز نیست، مگر در سه مورد  دیه

دای آن را ندارد و یاا فقیار و درماناده ینی کمرشکن داشته باشد که توان اعاجز است یا بدهی و دَ 
عارض کارد  «.  ردد و دستش به جایی نرسد. کدام یک از این موارد برای تو پیش آماده اسات؟

 اه حضرت پنجاه دینار به وی داد و به پیروی  اتفاقًا  رفتاری من یکی از همین سه چیز است. آن»
ند. فقیار هنگاام بر شات از کناار چهل و نه دینار به وی عطا کرد از آن حضرت، امام حسین

تو کمک کردی، ولی هایچ نپرسایدی »جواب داد  «. چه کردی؟»عثمان  ذشت، عثمان  فت  
در مورد مصر  پول از مان ساؤال کارد؛  خواهم؟ اما امام حسن پول را برای چه منظوری می

سرچشامه این خانادان کاانون علام و حکمات و »عثمان  فت  «.  اه پنجاه دینار عطا فرمود آن
   1«.توان یافت؟ ها را کی می نیکی و فضیلت هستند. نظیر آن

کــهدر ــرصــبحوکــامآیــرو رتــزنـــاردآز



3ک ــپشـترایهـردونـازخـممی2پیِ ُدونـاز،



 . رعایت ادب در نشست و برخاست5

آداب معاشرت، نمایش از رفتار انسان در رواباط اجتمااعی و حضاور در جماع اسات. در  
تواند سبب جلاب دیگاران شاود و  ترین مسائل اخالقی می ها، رعایت جزیی یاری از موقعیتبس

محبوبیت اجتماعی انسان را افزایش دهد. بر این اساس یکی از آداب اجتماعی، رعایت حرمت 
کناد؛ یعنای در  صحبت شدن با دیگاران ظهاور می انسان است که در نشست و برخواست و هم

اشرت تا بدان اندازه  سترده و دقی  است که حتی چگونگی برخورد باا های دینی حسن مع آموزه
هاای  وارد از مجلس و جا باز کردن برای وی مورد توجه قرار  رفته اسات. یکای از آموزه یک تازه

در  ، رعایات آداب نشسات و برخاسات اسات؛ یعنای اماامسیره اجتماعی امام مجتبای
کرد تا الگویی برای ما  داب اجتماعی را رعایت میترین مسائل مانند نشست و برخاست، آ جزیی

در مکاانی نشساته باود و هنگاامی کاه  شیعیان باشد. نقل شده است که روزی اماام حسان
آمد  فت و باا او مالطفات  به آن مرد فقیر خوش خواست از آنجا برود، فقیری وارد شد. امام

                                                            

 .262، ص 43، ج احاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 . حقیران، فرومایگان.2
 . فرخی یزدی.3
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

برای رفتن برخاستیم، آیا اجازه رفاتن باه ای مرد! تو وقتی نشستی که ما  »کرد و سپس به او فرمود  
   1«.خدا ای پسر رسول آری، »مرد فقیر عرض کرد  «. دهی؟ من می

 . رعایت حقوق حیوانات 6

کنند. از این رو  ها خدمت می ها به انسان ای هستند که برخی از آن حیوانات، موجودات زنده
از جملاه آن، تاأمین غاذای  های دینی برای حیواناات حقاوق تعریاف شاده اسات کاه در آموزه

ِ»فرموده است   هاست؛ چنانکه پیامبر آن َِوِِليََِِماِِمن  ٍةِِإَلَّ ُلَِِِدابَّ
َ
أ َهَِِِتس  ِنليُِِِکَ ِِِاللَّ ُزق  ِار  ُهلمَّ َصلَباٍحِاللَّ

َماِءِ ِویِنيِِمَنِال  َعَلِفَِوُِیر  ِبُعِنيِِمَنِال  صابح ای نیست، جز آنکه هر  هیچ جنبنده 2؛َمِليكًاَِصاِلهًاُِیش 
امام «. کند  خدایا! صاحبی نیکوکار نصیبم کن که سیر و سیرابم سازد از پرورد ار درخواست می

خدای واال سیراب کردن تشنگان را دوست دارد و کسای کاه حیاوانی »نیز فرموده است   باقر
ای جاز ساایه او نیسات؛ در ساایه  کام یا جز آن را سیراب کند، خدا او را در روزی که ساایه تشنه

کارد؛  با حیوانات کریماناه برخاورد می بر این اساس امام حسن 3«.دهد عرش خود جای می
  وید  چنانکه نجیح می

ای کاه  خاورد و ساگی کناار اوسات. هار لقماه را دیدم که غاذا می حسن بن علی 
دهای ساگ را باا سانگ  دهد. عرض کردم آیا اجاازه می ای به سگ می خورد، لقمه می

ُهِ»برانم؟ حضرت فرمود   يَِِدع  ِييِِِإنِّ َته  ِهِِِِمَنَِِِأَس  َِوَِجلَ ِِِاللَّ َِِِعزَّ ن 
َ
ُظلُرُِِِذوُِروٍحَِِِیُكلوَنِِِأ َین 

ِهيِِِفي ُکُ َِِِوج  َناِآ
َ
ِعُمُهُِِِثَمَِِِوِأ ط 

ُ
آن سگ را به حال خود وا اذار. مان از خادا شارم  4؛ََلِأ

 «. یوان ندهمدارم که حیوان دارای روحی به من نگاه کند و من چیزی بخورم و به آن ح
دید غالمای ُقارص ناانی در دسات داشات،  در روایت دیگری آمده است که روزی امام

اش پرسید،  از انگیزه داد. امام ای به سگی که پیش رویش بود، می خورد و تکه ای خود می تکه
پایش ماوالی  اماام«. از خدا شرم دارم خود بخورم و به آن سگ چیزی نادهم»غالم  فت  
کرد، خرید. سپس غالم را آزاد کرد و باغ را باه او  غالم را با باغی که در آن زند ی می غالم رفت و

   5بخشید.
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