
 



 

 

میالدامامحسنمجتبیويژه

 حسن : نام
 مجتبی: لقب
 ابومحمد: کنیه

  ابیطالب بن علی: نام پدر
 فاطمه : نام مادر

 .مدينه -رمضان سال سوم هجری 15 ،شب سه شنبه: تاريخ والدت
 ده سال: مدت امامت
 (سالگی 48در سن)مدينه  –هجری  50سال  ،صفر 28: تاريخ شهادت

 (همسر ايشان) «ملعون » جعده : قاتل
 مدينه –قبرستان بقی  : محل دفن

 

 به رسول اکرم ،از جهت منظر و اخالق و پیکر و بزرگواری امام حسن 
 .بسیار مانند بود

ولتی در همتین متدت بته      ؛بیشتر از هفت سال با رسول خدا زندگی نکرد ايشان
محبتت   .های علمی و تربیتی فراوانی برد رت بود و استفادهشدت مورد عنايت آن حض

اش را در کارهای بزرگتی   بسیار فراوان بوده و آن حضرت، گاهی نوه اورسول خدا به 
رستول   .داده استت  همانند بیعت رضوان و مباهله با نصارای نجتران هتم شترکت متی    

هتای   به مناسبت درباره او تعريف و تمجیدهای فراوانی نموده که امام بعدها خدا
 .جست مختلف، از آنها برای معرفی شخصیت الهی خويش استفاده می
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 .ای عمیق و متعتالی داشتت   ، رابطهی اطهر با مادر خود، فاطمه امام حسن

کرد و گاه با مالطفتت مادرانته    های کودکانه می گاه با فرزندش بازی فاطمه صديقه
نیتز گتزارش ستخنان رستول ختدا را      حسن  .نمود او را به عبادات مستحب تشويق می

کترد و از   رساند و گاه در عبادت مادر دقت متی  پیش از هر کس، از مسجد به مادر می
 .گرفت ها می آن درس

 : دبارزترين مصداق آيه شريفه ذيل بو حضرت مجتبی

 أَجْرُهُمْ عِنّْدَ رَبِهِمْ وَ عَالنِيَهً فَلَهُمْ الَذّينَ ّيُنْفِقُونَ أمْوالَهُم بِاللَيْلِ وَالنَهَارِ سِرّاً وَ»
روز، پنهانّي  آنانّي كه اموال خود را شب و  1:«الهُمْ ّيَحْزَنُونَ الخَوْف عَلَيْهِمْ وَ

كننّد، مزدشان در نزد پروردگارشان خواهّد بود، نه ترسّي و  و آشكارا انفاق مّي
 .دنه غم و انّدوهّي بر دل آنها راه پيّدا خواهّد كر

ل يخدا قدمی برداشت کته منحصتر بته فترد و از فضتا      در احسان و انفاق در راه
اختصاصی اوست و آن اينکه دو بار همه دارايی خويش و سه بار نصف متال ختود را   

 شتیعه و اهتل  بتوده و  اين مطلب مورد تصديق همته   .در راه خدا انفاق و احسان نمود
 .اند های خود نقل کرده کتاب رسنت آن را د

آيتد،   ه است هر سائلی که بر در خانه شما متی چگون: پرسیدند از امام مجتبی
من هم نیازمند و محتتاجی هستتم بته درگتاه     : حضرت فرمود؟ گردانید ناامیدش برنمی

خداونتتد متعتتال کتته دوستتت نتتدارم او متترا دستتت ختتالی برگردانتتد، خداونتتدی کتته  
ترسم  می .خواهد بندگانش را محروم کنم هايش را بر ما ارزانی داشته، هرگز نمی نعمت

 .گر سائلی را رد کنم، او هم مرا دست خالی برگرداندا

يك نفر از اهل شام وارد آمده است که   دربارۀ حلم و بزرگواری امام مجتبی

را ديد که بر مرکبی ستوار استت و چتون تحتت تتأثیر       حضرت مجتبی .مدينه شد
استائه ادب   تنتد  او تنتد  .گفتن کرد امیه قرار گرفته بود، شروع به ناسزا تلقینات شوم بنی

 .تا وقتی که مرد شامی آرام شد گفت هم چیزی نمی کرد، امام می

                                                 
 .1۸4 : بقره.  
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: بر او سالم کرد و خنديد و فرمتود  ،دانست که درد او را می حضرت مجتبی
اگتر بختواهی    .کنم غريب هستی، شايد امر بر تو مشتتبه شتده استت    گمان می !يا شیخ

اگتر   .دهتیم  تتو متی  ه بت  ،خواهیاگر از ما چیزی ب .کنیم از تو گذشت می ،گذشت کنیم
بترای تتو مرکتب     ،اگر از ما مرکبتی بختواهی   .کنیم ت میا یيراهنما ،راهنمايی بخواهی

اگتر   .دهتیم  لباست می ،اگر عريان باشی .گردانیم اگر گرسنه باشی، سیرت می .دهیم می
 آوريتم و تتا در   آن را بر می ،کنیم و اگر حاجتی داشته باشی نیازت می بی ،محتاج باشی
چتون منتزل متا     ؛برای تو بهتر خواهتد بتود   ،اگر در خانه ما مهمان باشی ،مدينه هستی

مرد شامی از شنیدن اين سخنان  .وسی  و امکانات ما بسیار و موقعیت ما گسترده است
ختدا   .دهم که تو خلیفته ختدا در روی زمتین هستتی     گواهی می: گفت و به گريه افتاد

تترين خلتق در    وبتو و پدرت مغضت  .ا قرار دهدداناتر است که رسالت خود را در کج
 .ترين خلق خدا در نزد من هستید محبوب اکنونولی  ؛نزد من بوديد

میهمتان آن   ،به خانه حضرت آورد و تا در مدينته بتود  را ل خويش يسپس آن مرد وسا
 1.بیت معتقد شد حضرت بود و بر محبت اهل

 
 

                                                 

  .امام حسن فصل مكارم اخالق ؛6  ، ص4 ج ؛مناقب آل ابیطالب.  




