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 *والدت
و حضرت فاطمه زهرا)س( فرزند پسری عنایت  ؟ع؟ی قمری خداوند به امام علیدر نیمه ماه رمضان سال سوم هجر

که سبب نورانیت آسمان و زمین بو ،کرد کننده به پیامبرد. فرزندی نورانی  با رسید  ؟ص؟وقتی این خبر خوشحال 
گرفتند و بوسیدند.  امام علی؟ع؟ رساندند، اولین نوه خود را به خانه خوشحالی فراوان و وصف ناپذیر خود را در بغل 

گذاشتهسپس فرمودند: چه  کودک دوست داشتنی  ؟ع؟ فرمودند: ما منتظر بودیم حضرت علیاید؟ اسمی برای این 
کنید.تا   شما اسمی برای او انتخاب 

کودک زیبا و نورانی را  ؟ص؟پیامبر رسیده  گذاشتند و برای نوه نو «نیکو»به معنای « حسن»از طرف خداوند نام این 
کردندخدا ص گوسفندی قربانی   .دقه دادند و 

 *دوران کودکی
کودکی خود را در حضورسال  7 ؟ع؟امام حسن گذراندند. پیامبر؟ص؟ امام پدربزرگ مهربان  از دوران شیرین 
کرد حسن؟ع؟ ه ند و دربانشاندکنار خود می و در باالی منبر درند بردو با خود به مسجد می ندرا بر دوش خود سوار می 
ّاللّ » فرمودند:ایشان می ّمّإنّ ه  ّمَّ ّفأحب َّ حبه  ّیّا  ه  خدایا من او را دوست دارم پس تو هم دوست داران او را دوست  «نّیحب 

 .بدار
کودکی در جلسات پیامبرم حسن؟ع؟ اما کردند و  ؟ص؟از همان  ؟ص؟ با دقت به حرف های پیامبر شرکت می 

که . ندو آن ها را خوب به خاطر می سپرد نددادگوش می ، چند بالش روی هم ندبه خانه می رسیدایشان هنگامی 
گرفته بو ی توانا آنچه راو بعد مانند سخنران ساختندخود منبری میند و برای گذاشتمی ند برای مادرشان دکه یاد 

کردند ؟اهع؟حضرت زهرا ، روزی پشت پرده اتاق پنهان نداز این جریان باخبر شد؟ع؟ وقتی حضرت علی .تعریف می 
کودک شیرین زبانتا سخن ندشد تمام شد، حضرت با خوشحالی از ؟ع؟های حسنخود را بشنود، وقتی حرف رانی 

گرفت ؟ع؟حسنامام و  ندپشت پرده بیرون آمد کرو صورت ندرا در آغوش   .دندش را بوسه باران 

 *ماجرای مباهله و نزول آیه تطهیر
کودکی امام حسن آن حضرت با آنکه خردسال بودند از طرف  .ماجرای مباهله بود ؟ع؟یکی از وقایع مهم در دوران 

کنند.  که امام حاین نشان میخداوند مأمور شدند در این مبارزه تاریخی شرکت  ای پیش ویژهمقام  ؟ع؟سندهد 
یت انتخاب شدند که برای انجام این مأمور  . خداوند داشتند 

که عده هایشان برای از مسیحیان نجران همراه با چند تن از علما و اسقفای ماجرای مباهله از این قرار بود 
گفتند به مدینه آمدند. آنها ؟ص؟حضرت محمد مناظره با چون  حضرت عیسی؟ع؟ پسر خداست؛ :در جلسه مناظره 

 :را خواندندسوره آل عمران  95پدر نداشته است. پیامبر؟ص؟ در جواب آنها آیه 



ُكوُن  يَّ الَّ لَُّه ُكْن فَّ اٍب ُثم َّ قَّ ُه ِمْن ُترَّ قَّ لَّ مَّ خَّ ِل آدَّ ثَّ ِه َكمَّ لَّ ِعيَسى ِعْندَّ الل َّ ثَّ  ﴿﴾ ِإن َّ مَّ
که ک آفرید خداوند داستان عیسی نزد خداوند همچون داستان آدم است  گر  ...؛او را از خا حضرت یعنی ا

که. مادرنه و  داشتپدر  نه ؟ع؟آدم حضرت پدر نداشت ؟ع؟عیسی گر بنا باشد  ، اشدپسر خدا ب ؟ع؟عیسی حضرت ا
که هر دو نفر مخلوق خدا هستند و خداوند با قدرت خود آنها  فرزند خدا باشد؛نیز  ؟ع؟آدم پس باید حضرت درحالی 

 .معمول آفریده استرا به طور غیر 
« مباهله»به دستور خداوند، آنها را به  ؟ص؟پیامبردر نتیجه  ؛نپذیرفتندپیامبر؟ص؟ را این پاسخ منطقی آنها 

کرد. گروه عزیزان خود را بیاورند  یعنی  ،مباهله دعوت  و از خدا روبروی هم قرار بگیرند و دست به دعا بردارند هر دو 
گروهی کند. که دروغ می بخواهند عذاب خود را بر  که  گوید نازل  کسانی به مباهله حاضر می شوند  مسلم است تنها 

کامل داشته باشند  .به عقیده خود اطمینان 
کرد ؟ص؟وقتی پیامبر کنندآنها یک شب مهلت خواستند تا در این باره ، آنها را به مباهله دعوت   شب. آنها فکر 

ک ؟ص؟راجع به پیشنهاد پیامبر گفتبا همدیگر مشورت  گر فردا محمد با نزدیکان و خانواده  :ردند. اسقف بزرگ آنها  ا
کنید کنید ؛خود برای مباهله آمد، از مباهله با او خودداری  گر با اصحاب خود آمد با او مباهله   .ولی ا

حسین امام و  ؟ع؟حسنامام  و  ؟اهع؟حضرت علی؟ع؟ و حضرت فاطمه همراه با دیدند پیامبر؟ص؟فردای آن روز 
کسانی هستند؟ رای مباهله ب ؟ع؟ گفته شد آمدند. مسیحیان پرسیدند اینها چه   ؟ع؟ابیطالببنآن مرد علیبه آنها 

که داماد پیامبر کودک حسن و حسین نوهو عزیزترین شخص پیش ا ؟ص؟است   ؟ص؟پیامبر عزیز هایوست و آن دو 
که بسیار دوستش می دارد ؟ص؟هستند و آن زن دختر پیامبر  .است 

که این اسقف نجر گفتچهره ها ان  کوه را از جای من قیافه :را دید،  که  گر از خدا بخواهند  که ا هایی را می بینم 
کنده می شود،  کوه  ک میخود بَکند،  که هال در روی زمین  مسیحیشوید و تا روز قیامت یک با آنان مباهله نکنید 

 رواین؛ ازکنیمکنیم و با تو مصالحه میتو مباهله نمیی ابوالقاسم ما با : اندگفت ؟ص؟شود. آنگاه به پیامبرپیدا نمی
 .ای میان دو طرف نوشته شدصلحنامه

گر این پنج نفر دست به دعا بردارند حتما   کی این پنج نفر را دیدند متوجه شدند ا  مسیحییان وقتی نورانیت و پا
 کند. خداوند دعای آنها را استجابت می

کی و معصومیت اهل بیت پیامبر؟ص؟ دربسوره احزاب  33خداوند در آیه  یُد اهلُل ِلُیْذِهَب » فرماید:میاره پا َما ُیِر ِإَنَّ
َرُکْم َتْطِهیرا   ْهَل اْلَبیِت َو ُیَطِهَّ

َ
ْجَس أ کرده است تا آلودگی را از شما اهل بیت ]پیامبر[ بی) « َعْنُکُم الِرَّ گمان، خدا اراده 

گرداند کیزه  ک و پا  (.بزداید و شما را پا
که اهل بیتاین  گونه خطا و اشتباهی از آنان سر  پیامبر؟ص؟ آیه نشان می دهد  ک و معصوم هستند و هیچ  پا
و مردم را به سوی  بر عهده بگیرند را مسلمانان امامت و رهبری شود تا آنان بتوانندباعث می عصمت این  نمی زند.
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کنند.  که خداوند پیامبر یکی از افراد اهل بیت ؟ع؟امام حسنراه درست هدایت  ؟ص؟ و چهارده معصوم هستند 
 ایشان را به عنوان دومین امام ما انتخاب نمود. 

 *شهادت پدربزرگ مهربان و مادر بزرگوارشان
که پدربزرگ مهربان خود را از دست دادند. زندگی امام حسنسهفت  ؟ع؟م حسناما پس از رحلت  ؟ع؟اله بودند 

که برای ما شایهای فراوانی روبرو شد رنججنبا دردها و ر ؟ص؟پیامبر  د حتی تصورش هم قابل تحمل نباشد.هایی 
که دوست داشتسیل مشکالت به سوی خانه و  ؟ع؟بود؛ یعنی خانه امام علی ؟ص؟ترین خانه برای پیامبرنیای 

سفارش همیشه به مردم  ؟ص؟روانه شد. مردم مدینه چهره واقعی خود را نشان دادند با آنکه پیامبرحضرت فاطمه؟اهع؟ 
گر می کردند:می گمراه نشوید از خوای مردم ا کنید؛ اما آنها نه تنها از حضرت علیاهل بیت من اهید  ؟ع؟ پیروی 

که از طرف خداوند به عنوان رهبر پس از پیامبر؟ص؟ انتخاب شده بود به عنوان رهبر خود  اطاعت  نکردند و ایشان را 
را بین در و دیوار قرار دادند در خانه را آتش زدند و حضرت زهرا؟اهع؟ قبول نکردند؛ بلکه به خانه ایشان هجوم آوردند، 

کر دند و سپس آن مزدوران وحشیانه وارد خانه شکه فرزندشان سقط شد.  دند تا حدیو به شدت ایشان را مجروح 
کرده بودند به مسجد بردند. حضرت علی که خود انتخاب  امام ؟ع؟ را با زور و شمشیر برای بیعت با رهبر ی 

کم شاهد تمام این وقایع و ظلم و ستم ها  بودند و حس  ادند.ایست در تمام این سختیها محکم و استوارن؟ع؟ با آن سن 
ترین حوادث زندگی امام حسن؟ع؟ روز پس از شهادت پیامبر؟ص؟، یکی دیگر از سخت 59روز و یا  79حدودا  

که به ایشان وارد شده بود به ش ؟اهع؟اتفاق افتاد؛حضرت فاطمه زهرا هادت رسیدند.غم از به خاطر ضرباتی 
که بهترین زنان عالم بود  برای امام حسِن خردسال واقعا  سخت بود.  دست  دادن مادری مهربان و دلسوز، مادری 

 خصوصیات اخالقی امام حسن *
د. برای ما شیعیان، امام حسن؟ع؟ یکی از ق باید اخالقی پسندیده داشته باشهر فردی برای داشتن زندگی موف

مهروزی با فقرا و ، ترین خصوصیات اخالقی امام حسن؟ع؟ مهربانیاز مهمبهترین الگوهای اخالقی هستند. 
گذشت، بخشندگی، صبر و شکیبایی در سختی  .بودو ...ها کودکان، ایثار، 

 بخشندگی
کس از در خانه ایشان ناامید ب ؛فردی مهربان و بخشنده بودند ؟ع؟امام حسن گشت. در طول عمر خود دو ر نمیهیچ 

کردندهای خود تمام دارایی ربا کردند و نصف آن را در راه  را در راه خدا خرج  و سه بار ثروت خود را به دو قسمت 
 خدا به مستمندان بخشیدند.



 صبر و فروتنی
که به  روزی صبر و فروتنی از ویژگی های بارز ایشان بود.  تبلیغات سوء خاطر مردی از شام وارد شهر مدینه شد. او 

یه شروع به با صدای بلند  ؟ع؟با دیدن امام حسن ،و فرزندانش در دل داشت ؟ع؟ای عمیق از امام علیکینه معاو
کرد؛  کرد اوحرفهای زشت در برابر ؟ع؟اما امامنفرین و  ناسزا   با ، شامی تمام شدمرد که حرفهای آن . وقتی ندسکوت 

کرد لبخند گر ! غریب هستی ش آمده و در این شهر یکنم سوء تفاهمی پفکر می: »ندو مهربانانه فرمود ندسالم  چیزی ا
گر می گر بی ،کنماى تو را سیر میگرسنهخواهی به تو می دهم، ا گر  ،مدهلباست می ی،لباسا راهنمایی بخواهی ا

گر  ،مکنراهنماییت می نزد ما بیایی و  لت را برداری ویخوب است اسباب و وسا  کنم و ...حاجتی داری برآورده میا
  !«یتا هنگام رفتنت مهمان ما باش

کشید و در مرد شامی از شنیدن این سخنان محبت آمیز و جوانمردانه  امام حسن؟ع؟ از رفتار زشتش خجالت 
گر که  که تو جگواهی میگفت:  کردیه میحالی  که رسالت خویش انشین خدا در زمینی. خدا بهتر میدهم  دانست 

کسی قرار دهد. تو و پدرت علی ترین مردم نزد من محبوبما حاالا ؛زد من بودیدمنفورترین مردم ن ؟ع؟را به عهده چه 
 .هستید

 گذشت
گرامی گذشت و بزرگوار بود آن  که . بارها پیش میندبسیار با  رفتار ناشایست در برابر  حضرترفتار پسندیده آمد 
. دیوار کردمی زندگیای یهودی در همسایگی ایشان، خانوادهشد آنها روش خود را تغییر دهند. باعث میدیگران، 

کرده و نجاست از منزل او به  کرده بود. فرد یهودی نیز از این جریان دیوار خانه یهودی، شکافی پیدا  خانه امام نفوذ 
گاهی نداشت تا اینکه روزی زن یهودی برای درخواست نیازی به خانه آن حضرت آمد و دید شکاف دیوار سبب  آ

که دیوار خانه امام نجس شود.  گاه ساخت. مرد یهودی نزد حضرت آمد و ، نزفورا  شده است  د شوهرش رفت و او را آ
کرده و چیزی نگفته بود، شرمنده شد  .از سهل انگاری خود پوزش خواست و از اینکه امام، در این مدت سکوت 

که  ؟ص؟: از جدم رسول خداندبرای اینکه او بیشتر شرمنده نشود، فرمود حسن؟ع؟ امام به همسایه فرمودند میشنیدم 
گذشت، چشم پوشی و برخورد پسندیده ایشان به خانه اش برگشت، دست زن ود خ کنید. یهودی با دیدن  مهربانی 

گرفت و نزد امام آمد و از ایشان خواس   د.ت تا آنان را به دین اسالم درآورو بچه اش را 
کوچک از باغ اخالق پسندیده حضرت بود گلی   ؟ع؟یگر ائمههمانند د امام حسن؟ع؟ .این چند نمونه، دسته 

که آنها را دوست دارند و پیرو ایشان هستند.ما هترین مربی اخالق برای ب کسانی     انسانها هستند به ویژه برای 



 ؟ع؟ساله امام دوم شیعیان ۰۱ز امامت آغا*
 ؟ع؟امیرالمؤمنینو طبق وصیت  وندخدا فرمانبه  ؟ع؟امام علی شهادتسالگی پس از  37در سن  ؟ع؟امام حسن

 .ندبه مقام امامت رسید
کوفه پس از سخنرانی امام حسن؟ع؟  که از دشمنان مردم  یه  کردند. معاو کوفه با ایشان بیعت  در مسجد 

کوفه  ؟ع؟سرسخت حضرت علی که شنید مردم  کرده اند، بود وقتی  کوفه  انیجاسوسبا امام حسن؟ع؟ بیعت  به 
کنند نظر مردم را  فرستاد یه با حیله و نیرنگ به دنبال فرصتی بود تا تا برای او خبر آورند و سعی  کنند. معاو عوض 

  بتواند هر طور شده حکومت عراق را در دست بگیرد.
یه جاسوس فرستاده است دستور داد  ؟ع؟امام حسن که فهمید معاو کنند و آنها را تا وقتی  جاسوس ها را پیدا 

یه نامه نوشتند و فرمودند کنیجاسوس می  :مجازات نمایند و به معاو انگار قصد  ،فرستی و حیله و نیرنگ به پا می 
گر این طور هست م  ؟ع؟حسنرا با بی ادبی نوشت و برای امام هم آماده هستیم. معاویه جواب نامه اجنگ داری؟ ا

کنند  .فرستاد و  لشگریان خود را آماده ساخت تا به سمت عراق حمله 
یه به سمت  ؟ع؟امام حسن بر منبر رفت و از مردم خواست برای جنگ  عراقبا شنیدن خبر حرکت سپاه معاو

یه آماده شوند کرده بودند و ایشان را به عنوان رهبر خود پذیرفته بودند بیشتر افرادی اما  ؛با معاو که با حضرت بیعت 
کردند! یکی از یاران امام حسن که دید مردم چیزی نمیحاضر به جنگ نشدند و سکوت  گفت؟ع؟   :گویند ایستاد و 

گروه بدی هستید! چرا وقتی امام شما و نوه پیامبرتان شما راسبحان ا کند به جهاد دعوت می هلل شما چه 
کجا رفتند شجاعان شما؟ بعد از حرفهای او عدهنمی کردند. امام حسنپذیرید؟   ؟ع؟ای برخاستند و موافقت 

گر راست م که لشگرگاه من است بیایید؛« نخیله»گویید به یفرمودند: ا که امام به نخیله ر اما جایی   سیدندهنگامی 
که  کسانی  یه میدیدند اکثر   نیامده بودند. آیند،قول داده بودند برای جنگ با معاو

که بسیاری از مردم به عهد خود وفا نکردند، فرماندهان سپاه هم به امام حسن؟ع؟ خیانت نمودند.  عالوه بر این 
یه فرستاد و به او فرمان دادند تا در شهر را با چهارهزار سرباز به سمت « مَک َح »امام حسن  کند تا « انبار»معاو توقف 

یه وقتی فهمید  و هزار درهم فرستاد  911اوا چهار سرباز به انبار آمده برای ب «مَک َح »حضرت به او فرمان دهد. معاو
گر به سمت من بیایی فرماندهی شام را به تو می دهم.  :گفت را « َحَکم»ی شام ماندهو پیشنهاد فراین مقدار پول ا

کرد. پول گرفت و با  وسوسه  یه ملحق شد. 011ها را   نفر از اقوام و دوستان خود به لشکر معاو
که این خبر به امام حسن که شما عهد و وفا ندارید!  :به مردم فرمودند رسید ؟ع؟وقتی  گفتم  من به شما بارها 

یه فرمانده جدید  با لشگری به سمت انبار فرستادند، این دیگری را فرماندهپس  که فریب معاو در میان جمع قول داد 



یه وقتی شنید فرمانده دیگری آماده است  گفت فرماندهی هر  درهمهزار  911را نخورد! معاو برای او فرستاد و به او 
 جدا شد.  ؟ع؟حسنلشگر امام زا ،و قول فرماندهی پولجایی را بخواهی به تو می دهم. این فرمانده لشگر نیز با دیدن 

که ادعا میدوستان من د گذاشتند  ؟ع؟کردند همراه امام حسنیدید چقدر زود افرادی  خواهند بود ایشان را تنها 
 و به لشگر دشمن پیوستند!!

کردند و  ؟ع؟باالخره امام حسن کوفه خارج شدند و در جایی اقامت  یه از شهر  با سپاهی برای جنگ با معاو
گر  حادثه ای برای یکی رخ دادبرای لشگر خود سه فرمانده ان که ا کردند  ر را بر عهده گدیگری فرماندهی لش ،تخاب 

یه رسیدن 00بگیرد و لشگر را با  یه فرستاد و دستور دادند هر وقت سپاه معاو جلوی آنها را  دهزار سرباز به سمت معاو
کند. یه توانست با مت بگیرند و به امام حسن اطالع دهند تا ایشان با سپاه به سمت آنان حرکت  أسفانه دوباره معاو

 فرمانده را فریب دهد.  3پیشنهاد پول و مقام یکی از آن 
یه کردن روحیه از هر حیله و ترفندی استفاده می معاو کرد تا سپاه امام حسن؟ع؟ از هم بپاشد. برای ضعیف 

کتا  سربازان به جاسوسان خود دستور داد کردهب ؟ع؟فرمانده سپاه و امام حسن نندشایعه  یه صلح  بر عالوه ،اندا معاو
کنند. این عده در اردوگاه پس از مالقات با حضرت از خیمه  ؟ع؟این چند نفر را فرستاد تا امام حسن را مالقات 

کرده است!  ؟ع؟بیرون آمدند و فریاد زدند حسن بن علی یه صلح  که قسمتی از سپاه امام حسن؟ع؟ با معاو خوارج 
یه وارد سپاه امام حسن؟ع؟ شده بودند با شنیدن این شایعه،را تشکیل می دادند و تنها   به خاطر از بین بردن معاو

کردند و  گونه تحقیقی به خیمه حضرت حمله  گرفتند ایشان را به قتل برسانند.بدون هیچ  ؟ع؟ امام حسن تصمیم 
گذاشتند ادر این حمله به شدت مجروح شدند و سپاه حضرت از هم پاشید. این مردم نادان اینگونه  مام خود را تنها 

گر به عراق بیایی امامو  یه نامه نوشتند ا یم. را به تو می ؟ع؟به معاو آیا با چنین سپاهی امکان ادامه جنگ وجود سپار
 داشت؟

 *ماجرای صلح با معاویه
که  ؟ع؟امام حسن گر یارانی داشتم  که از سستی و خیانت یاران خود به شدت ناراحت بودند فرمودند: به خدا قسم ا

کردند هرگز خالفت را به  یه نمیمدر جنگ با دشمنان خدا با من همکاری می  که زیر پرچم عاو دادم...مطمئن باشید 
یادی خ گرفتار اذیت و آزارهای ز یه هرگز روی خوشی نخواهید دید و   واهید شد.معاو

کافی ندارند و با با این شرایط امام حسن؟ع؟  کمی از یاران باوفای خود تنها ماندهوقتی دیدند نیروی  اند تعداد 
یه را پذیرفتند به ناچارو دیگر ادامه جنگ به سود شیعیان و اسالم  نیست  کردند  اما؛ پیشنهاد صلح معاو سعی 

که برای حفظ اسالم مهم بود تا حد امکان هدف کنهای عالی خود و مواردی   ند. در پیمان نامه قید 



کردبا این وجود  کوفه در میان مردم اعالم  یه در مسجد  که پیمان صلح نوشته شد معاو من ای مردم  :پس از این 
که نماز و حج به جا آورید و زکات بپردازید؛ بلک که شما را به خاطر این با شما نجنگیدم  ه برای این با شما جنگیدم 

کنم.  که بدانید تمام شرطمطیع خود سازم و بر شما حکومت  گذارم. این را زیر پا میبن علی بستم با حسنهایی 
کرد. گو یه پیمان صلح را نقض   نه معاو

 ؟ع؟*نگاهی به سپاه امام حسن
گر بخواهد در میدان جنگ پیروز شود باید سربازان ی نیرومند، وفادار و متحد داشته باشد؛ اما در سپاه هر فرماندهی ا

که از شیعیان و یاران حضرت بودند.  امام حسن؟ع؟، کمی   چنین سربازهایی وجود نداشت، جز تعداد 
کنیم،  گر بخواهیم سپاه امام حسن؟ع؟ را تقسیم بندی   دسته می شود: 9ا

 شیعیان واقعی-0
یه بودند و به -0 که دشمن سرسخت معاو یخوارج  کشتن معاو ه حاضر شده بودند وارد سپاه خاطر 

 حسن؟ع؟ شوند.امام
که به خاطر منافع مادی آمده بودند.-3  افراد سود جو 
یه چندان فرقی برای آنان نداشت.-4 که امام حسن؟ع؟ و معاو کسانی  که دودل بودند،   افرادی 
گفته رئیس قبیله خود آمده بودند.-9 که به خاطر   افرادی 

که امام حسن؟ع؟ را به عنوان رهبر قبول داشتند و در مجموع می ب کسانی بودند  ینیم فقط یک پنجم سپاه، 
کنند.  مطیع فرمان ایشان بودند و حاضر بودند جان خود را فدای اسالم 

کردند. با این وضعیت عالوه بر این چند دسته گی در سپاه، تعدادی از فرماندهان هم به حضرت خیانت 
گر شما فرمانده چنین سپاهی بودید چه می چگونه امام حسن؟ع؟ می  کردید؟!توانستند به جنگ ادامه دهند؟ ا

 ؟ع؟*بررسی علت صلح امام حسن
گر جنگ برای پیشبرد  که الزم باشد دستور جنگ با دشمن را داده است؛ عالوه بر این دستور داده ا اسالم در شرایطی 

گاهی ایشان د. در زمان پیامبرهدف مؤثر نیست از در صلح وارد شوی طبق مصلحت با دشمنان وارد جنگ ؟ص؟ هم 
که برای پیشرفت اسالم صلح الزم بود قرار داد صلح میشدند، مانند جنگ بدر، می ستند، باحد و ... و در شرایطی 

که بر خالف تصمیمات رهبر خود عملمانند صلح حدیبیه. البته همیشه عده کوته فکر وجود دارند   ای افراد 
گر رهبر تصمیم به صلح بگیرد شروع به  ؛کنندمی گر از  آنها خواسته شود برای جنگ آماده شوند بهانه می آورند  و ا ا

کنند.   مخالفت می 



کس دیگری  که از جانب پروردگار به عنوان امام و رهبر مردم انتخاب شده بودند، بهتر از هر  امام حسن؟ع؟ نیز  
پیش بگیرند. آن بزرگوار با بررسی تمام جوانب دیدند صالح جامعه می دانستند در آن اوضاع باید چه روشی را 

که جای صلح بود نه ادامه جنگ.  کردند  اسالمی در این شرایط، صلح است. در واقع امام حسن؟ع؟ در جایی صلح 
 گرفتند. هر امام و یا فرمانده دانا و الیق دیگری هم جای ایشان بودند همین تصمیم را می

 شهادت *
یه  گرفت تا امام  ؟ع؟که امام حسنمعاو را بزرگترین مانع برای به سلطنت رسیدن پسر خود، یزید، می دید تصمیم 

کار شخصی را نزد جعده، همسر امام حسن ؟ع؟حسن فرستاد و به او پیشنهاد داد  ؟ع؟را به قتل برساند. برای این 
گر اما کند به او صدهزار درهم بدهد و به همسری پسرش مکه ا یزید در آورد. جعده نیز این پیشنهاد را  را مسموم 

کرد. پذ که داده بود صدهزار درهم به او داد اما او را به ازدواج یزید یرفت و امام حسن؟ع؟ را مسموم  یه طبق قولی  معاو
 .صفر به شهادت رسیدند 02امام بزرگوارمان در درنیاورد. 

  به نوجوانان ؟ع؟*توصیه امام حسن
کودکان این جمعیتندمودفر هاع بچهدر جم امام حسن؟ع؟روزی  بزرگان همین جمعیت اما به زودی  ؛اید: شما 

که از رستید و چیزی نمیه شهرهای امروز بچه . خواهید بود ید  شد،این شهر خواهید  هایئیسگذرد  پس علم بیاموز
کنید بنویسید و در خانه بگذ گر نتوانستید حفظ  کنید و ا گایارو درس بخوانید و آن را حفظ  بیگاه به آن مراجعه  وه د و 

 .کنید
که اولین قدم برای ندهدر این روایت به ما آموزش می امام حسن؟ع؟ ایمان ، حتی جامعه علم است پیشرفتد 

کردهخوردبدون علم به درد نمیهم  گرفتن به ما توصیه  اند، خوب درس . امام مهربانمان برای بهتر  یاد 
کنیم و بخوانیم،  کردن را نداشتیمطالب را حفظ  گر توانایی حفظ  کنیم، ا  م.یادداشت برداری 

 
 
 


