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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩ شهریور ٤      والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

تر از آن است  تر و عظیم کران خداوند یکتا و توانا را سزاست که بزرگ حمد و سپاس بی

نیرومندی و علو درجات و رفعت حسنات تنها از که او را همتایی باشد و قدرت و 

 اوست.

نوا  کسانی که عزت از غیر او طلبیدند به ذلت افتادند و از جز او توانگری ٌجستند، بی

گشتند، در دنیا رسکشی و عصیان کردند و به پستی گرفتار شدند، مکر و حیله �ودند 

زت یافتند، به او توکل مؤمنانی که از او مدد خواستند ع ؛ وو خوار و رسوا شدند

ها دفع و دشمنانشان را خدا  کردند، کارهایشان به تدبیر او ختم به خیر شد و رش از آن

 ذلیل و خوار �ود. پاک و منزه است خداوند عزوجل و بلند مرتبه.

بر خاتم انبیاء حبیب قلوب العاملین و رحمت للعاملین حرضت محمد  پایان بیو درود 

، بیت اهلدان پاکش و بر دومین نور والیت و امامت، کریم مصطفی (ص) و بر خان

امروز میالد  ؛ کهی صرب و گذشت، بلندای رضا و شکیبایی حرضت امام حسن (ع) اسوه

امامی که مظلوم زیست و مظلوم و غریب در برکت و مبارک این امام ه�م است.با 

ی ایشان را  دل سوزانهتاریخ ماند. حال مخترصی از شخصیت واال و عملکرد با تدبیر و 

 کنیم. بیان می

ت پدر بزرگوارشان امیر مؤمنان (ع) امامت مردمی را به عهده دایشان بعد از شها

گرفتند که صد رنگ، دنیا دوست، سست عنرص و نادان بودند و معاویه و عمروعاص 

خدعه و نیرنگی که از زمان جنگ صفین رشوع کرده بودند را به اوج خود رسانده و با 

ه در خود داشتند او را آماج دادند و به هر عیبی ک تبلیغات سوِء خود امام را آزار می

در نزد مردم  یلوسبچاو  ییرو گشادهبا  که درحالیدادند،  تیرهای بهتان خود قرار می

ای در کمین بودند و ایشان و پدرشان را  کردند، در خفا چونان درنده جاهل رفتار می

 . با کشتار مردم در لباسطلب صلحکردند و خود را  معرفی می طلب قدرتو  توز نهیک

علویان اذهان مردم را منحرف و با دادن پول به دوستان سست عنرص و ترور شیعیان 
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کرده و مؤمنین و  رنگ کمواقعی این هدف را داشتند که امامت و دین را کامالً 

امام حسن (ع) با علم و تدبیر و گذشت خود صلح پیشنهادی  شیعیان را از بین بربند.

ود قبول کردند و این اقدام چنان رضبتی بر آنان زد ها را که از روی حیله و تزویر ب آن

ها نقش بر آب شد و در ه�ن گوداِل  های آن که از خشم بر خود پیییدند و تام نقشه

گذاشت بر رسوایی  رسپوشدامی که برای امام گسرتده بودند رسنگون شدند و برای 

ای دوستان نادان و ه دلیل صلح و تحمل زخم زبان ؛ وخود او را مسموم و شهید کردند

گِر امام حسن (ع) را امام حسین (ع) در نهضت عاشورا نشان داد و  دشمنان حیله

ی انگشت ش�ر شیعه واقعی وجود  ی امام و عده دیدیم در آن زمان فقط خانواده

 داشت و حارض شدند که از دین و امامت دفاع کنند.

داشتند و با آگاهی  دوست می (ص) امام حسن (ع) را بسیار هللا رسولجد بزرگوارشان 

برای برخورد با آنان ایشان را  یساز  آمادهاز افکار و عملکرد مردم زمان او به جهت 

ی توبه که در مورد  ی سوره های کریمه نشاندند و آیه روی زانوان مبارکشان می

در چنین  هرسالهفرمودند و  های صد رنگ منافقین بود را برای ایشان تالوت می چهره

شد و  ی ماه رمضان در مدینه مخصوصاً در منزل پیامرب جشنی بر پا می در نیمه شبی

ی عزیز خود امام حسن (ع) را بر  �ودند و نوه ایشان همه را به افطاری مه�ن می

ی  شد برایش آیه نشاندند و هر کس که از در وارد می روی زانوان مبارک خود می

 رمودند.ف را تالوت می بیت اهلی مودت به  کریمه

حال ما نیز برای اینکه در آن مه�نی رشکت کنیم و از خیر و برکت آن افطاری بزرگ 

مند شویم پنج بار به نیت پنج تن این آیه را قرائت کنیم، امید است این مودت  بهره

 ش مخصوصاً امام عرص (عج) قرار گیرد.بیت اهلمورد قبول رسول خدا (ص) و 

 »اجراً االً مودَة فی الُقربی. ما َسئَلتُُکم ِمن اَجٍر فَُهَو لَُکمقُل ال اَسئَلُُکم علیه «

آنیه مزد  ؛ وخواهم جز دوستی خویشانم بگو من از ش� برای رسالت خود مزدی �ی

 از ش� خواستم آن هم به سود ش�ست.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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