
 الرحیم بسم الله الرحمن

 «مهمانی کریم»

 
 حسن علیه السالم ، کوچه های مدینه عزیز و دوست داشتنی بود. امام برای

گشت ویاد آن سال هایی می افتاد که  درکوچه های مدینه می گاهی راه می افتاد ،
 همراه جدش پیامبر،در آن کوچه ها قدم می زد.



حسن امام  حسن لذت بخش بود. روزی از روز ها،  امام یاد آوری آن خاطره ها برای
ز کوچه ای می گذشت ، چشمش به چند پسر بچه ای افتاد که همان طور که آرام ا

 باهم بازی می کردند.

بچه ها دور هم نشسته بودند وظرفی خرما در وسط گذاشته بودند. یکی از بچه ها امام 
،  امام حسن ، فرزند امام علی!» او را شناخت . رو به دوستانش گفت:  حسن را دید و

 «نوه پیامبر!

همه به امام حسن نگاه کردند. می دانستند که امام حسن نوه پیامبر مهربانی هاست. 
آن ها با خبر بودند ، زمانی که امام حسن مثل آن ها وشبیه ترین فرد به پیامبر است. 

 عبور کرده است. از این کوچه های مدینه  بار ها  کودک بوده ، بر دوش پیامبر

چه خوب بود ،پسر پیامبر می آمد وکنار ما می » این بود که یکی از بچه ها گفت: 
 «نشست وخرما می خورد.

 «خب شاید بیاید. از او بخواهیم که این کار را بکند.» دیگری گفت:

 «واز او خواهش می کنم ، تا بیاید.ن می روم م» سومی گفت:

امام حسن علیه السالم پسرک بلند شد،آرام جلو رفت . وقتی به چند قدمی 
 !«ا ای پسر پیامبر سالم بر شم» گفت:رسید،

 



امام حسن علیه السالم جواب سالم پسرک را به گرمی داد و با لبخند دستی به سرش 
 کشید.

 وری؟ر رسول خدا ،آیا مهمان ما می شوی وبا ما خرما می خای پس» پسرک گفت:

جمع آن ها نشست  امام حسن قبول کرد وبا پسرک تا کنار دیگر بچه ها رفت ، در
 ومهمان بچه هاشد، واز خرمایشان میل کرد.

 
بازی آن ها شده بود. آن ها  سفره و هم بچه ها هم خوشحال بودند . پسر پیامبر هم

 د. وبه آن افتخار کنند. می توانستند این را برای دوستان خودتعریف کنن

ا ها حاال شم» بعد از چند دقیقه امام حسن از جایش بلندشد و رو به پسر بچه ها گفت:
 «ید ومهمان من باشید.انه من بیایبه خ

 خوشحالی بچه ها بیشترشد .



 
 همگی بلند شدند وهمراه امام حسن به خانه ایشان رفتند.  

 
دستور داد مهمانی با شکوهی برپا کردند . غذای خوشمزه ای پختند . غذا  م حسناام

که آماده شد سفره انداختند. امام حسن در کنار بچه ها نشستند ومانند مهمان های 
 بسیار محترم با آن ها رفتار کردند. 



 بچه ها غدایشان را خوردند. 

بچه ها یک دست لباس نو وقتی همه سیر شدند ، امام حسن علیه السالم به هریک از 
از دیدن لباس نو ، خوشحالیشان صد برابر شد. همه لباس های نو  وزیبا دادند. بچه ها

 را پوشیدند .

 
ای پسر پیامبر !ما فقط به چند دانه خرما ، شما را مهمان کردیم ؛ » یکی از بچه ها گفت:

 «ید. شما چه بخشنده ومهربانید.دادولی شما ، به ما غذا و لباس 

امام حسن فرمودند: نه پسرم! بخشش شما بیشتر بود . چون دارایی شما فقط همان 
 «غذاست. بیشتر از این چند لباس و این مقدارچند دانه خرما بود ،ولی دارایی من 

آن روز بچه هاشاد وخوشحال به خانه هایشان رفتند و خاطره آن مهمانی برای همیشه 
 شان زنده ماند.در خاطر



 


