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گرفته  از معاویه یادبه مدینه آمد. مردم شام  روزی از روز ها ، مردی از سرزمین شام

بودند که علی وفرزندانش دشمن پیامبرند. این مرد در کوچه های مدینه راه می رفت 
ه ب،شد ایشان حسن پسر امام علی هستندمتوجه که ناگهان به امام حسن رسید. وقتی 

 آن حضرت حرف های زشتی زد و از پدرش علی بدگویی کرد.

امام حسن که سوار بر اسب بود، کنار دیوار ایستاد وساکت به حرف های مرد شامی 
ای مرد می دانم که در این » گوش داد. وقتی حرف های او تمام شد، امام حسن گفت: 

اگر کمک بخواهی کمکت می  می شناسی . من پسر دختر پیامبرم.جا غریبی ومرا ن



ام  تورا به خانهنداری ، کنم. اگر مشکلی داری ، بگو تامشکلت را حل کنم . اگر جایی 
می برم تا مهمان من باشی. این را بدان که درست نیست ، ندانسته ونسنجیده به کسی 

 «تهمت زد وحرف های زشت گفت.

 
، او را کتک حرف های زشت دشنام و آن مرد فکر می کرد که امام با شنیدن آن همه 

کمک کند ومی می زند، حاال می دید که امام به او محبت می کند و می خواهد به او 
خواهد او را به خانه اش ببردتا مهمان او باشد. لحظه ای فکر کرد و فهمید که اشتباه 



ای پسر پیامبر ! تا امروز فکر می کردم که » کرده است. سپس به گریه افتاد وگفت:
اما حاال فهمیدم که ا دشمن خدا وپیامبر هستید.ست است وشمحرف های معاویه در

اشتباه کرده ام واکنون با صدای بلند می گویم که رهبری مسلمان ها فقط شایسته 
 شماست.

به درگاه خداوند توبه می کنم و از شما می خواهم مرا  وشما پیشوای واقعی ما هستی.
 «آن چه دشمنانت می گویند دروغ استببخشی. حاال فهمیدم که 

آن روز ، امام حسن مرد را همراهی کرد وبه خانه خود برد . آن مرد در مدینه، چند 
ق ورفتار امام، شیفته آن حضرت شد وتا روزی مهمان خانه امام بود. او با دیدن اخال

 آخر عمر از یاران امام باقی ماند.

 


