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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ مرداد ١٤      والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

در شب، چون تاریک شود و روز چون  حمدی .خداوندا حمد و سپاس سزاوار توست

هایی که رس از خاک  ستارگان و فرشتگان آس�ن و دانه ی ش�رهگردد و به  روشن 

، خزندگان و پرندگان، ها شنو  ها سنگدرختان و ماهیان دریا،  یها برگدرآورند و 

جاللت و کربیایی توست.  ی یستهشاو  پسندی یمکه تو  چنان آنحمدی مبارک و پاک 

حمدی سزاوار توست که خود فرمودی: مرا در سحرگاهان و شبانگاهان بسیار حمد 

ات معرتف است که جز تو را نخواند؟ پروردگارا  کنید. آیا زبانی در کام به بزرگی

گواه خردی و  یشانتنا یها دستذلیل و خوارند و  ات یجربوتهمگان به پیشگاه 

 یفشان آتشاست خروشان،  یفشان آتشاقیانوس محبتت چونان  کوچکِی جانی که در

ریزد تا  سوزنده به بیرون می یها گدازهظاهر رسد است و در روح با  که در جسم، به 

 هر چه بر رس راه دارد را به خاکسرتی بدل �اید.

گویا و منور است که جهان، معرتف  چنان آنخلقتش  ی ارادهرحمت پروردگار اال در 

به دامن رحمتش پناهنده است تا اجز و  یشها نعمتلتش همواره در ذکر به جال

را به آن نسیم، لباس  اش مردهجاللتش تاشا کند آنگاه جان  ی ینهآرا در  اش یناتوان

ازت و زیبایی بپوشاند و تاشاگران دهر را مژده دهد به اظمتی که نامش خلقت 

 است.

ِت جان و روح انسان، اما چه ضعیف و از اظمِت خلق ءچه زیبا است توصیف اولیا

 انوان بهکه خداوند کریم  ای ناتوان است درک و شکر او برای این لباس ازت و بزرگی

ااجز است از شکِر نعمت و  ها اقلقارص و  ها زبانخلیفه بر قامت انسان پوشاند. 

 و آن یاری ممکن نشود او کارساز آن است  پروردگار که فقط یاری ی واسعهرحمت 

مگر با استعانت و توسل جست به وجود پربرکت افضل انبیاء، خاتم اوصیا، اکرم 

 پایان بر آنان باد. حرضت محمد (ص) و خاندان پاکش که درود بی رسوالن،
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صرب  ی اسوه، یتب اهلامشب مصادف است با میالد دومین نور والیت و امامت، کریم 

و گذشت، بلندای رضا و شکیبایی، حرضت امام حسن مجتبی (ع) امامی که مظلوم 

زیست و مظلوم و غریب، در تاریخ ماند. این امام ه�م نه تنها مظلوِم دشمنان بود 

بلکه مظلوم شیعیان جاهل نیز بود. شیعیانی که بزرگواری و صرب و گذشت امام را 

، ها رنج ی همهبا تحمل  ولی امام آزردند یمان را ایش  و با زخم زبان، کردند ی�درک 

 برای رضای الهی و رسوایی منافقین همت گ�شتند.

و از افکار  داشتند یمجد بزرگوارشان، رسول خدا (ص) امام حسن (ع) را بسیار دوست 

داشتند به همین جهت برای  و املکرد مردم زمان او که امتش بودند آگاهی کامل

 نشاندند روی زانوان مبارکشان می سست انرص و صد رنگ، امام را برخورد با آن مردم

صد رنگ منافقین بود را برای  یها چهرهتوبه که در مورد  ی سوره ی یمهکر های یهآو 

 فرمودند. ایشان تالوت می

صلح، دشمنان و منافقین را که با حیله و مکر تصور  یشنهادپامام حسن (ع) با قبول 

، آنان را در گودال مکر خودشان رسنگون کند ی�یشنهاد را قبول ایشان این پ کردند یم

ولی متأسفانه یاراِن ناداِن ایشان به الت ادم شناخت مقام امامت و یقین و  کردند

شیعیان لقب دادند ولی بعدها متوجه و پشی�ن شدند  ی کنندهباور آن، ایشان را ذلیل 

 و این برایشان سودی نداشت.

 شویم یمبا بررسی و تفکر و اندیشه در مورد نهضت کربالی امام حسین (ع) متوجه 

واقعی وجود  ی یعهشش�ر از  انگشت یا اده وامام  ی خانوادهکه در آن زمان فقط 

شان با معاویه به بزرگی حرکت امام حسن (ع) و حکمت قبول صلح ای داشته در نتیجه

 پی خواهیم برد. در

واقعی امام حسین (ع) حرکت و تصمیم امام در مورد ماندن و  نهضت کربال، یارانِ 

چون و  دانستند و بی  رفت و به شهادت رسیدن را مبتنی بر الم و حکمت امامت می

 و از هر فرصتی برای ابراز این موضوع کردند یمچرا و با اشق قبول کرده و اطاات 

گفتند: چونان غالمی، بر  ند و زد �ودند. مثالً در کربال دور امام حلقه  استفاده می
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 های یشفرمااز جام جانتان بهره گیرد و با  مان گداختهایم تا جان  گردت جمع شده

 الهی نزدیک شود. ی وادهگهربارتان به 

امام زمان  در این شب مبارک ضمن ارض تربیک و تهنیت خدمت موال و رسورمان

داریم: ای  ) به ایشان ااالم می(اج) به مناسبت میالد اموی بزرگوارشان امام حسن (ع

ایم و با اشق و یقین ابراز  مقدستان جمع شده ی خانهما در این  یادگار امامت،

الهی نزدیک  ی وادهگهربارتان به  های یشفرماایم تا جام جا�ان با  داریم: ما آمده می

امل به  شود. ما را یاری کنید تا مقام امامت و شأِن واالی ش� را درست بشناسیم و در

 فرامینتان با یقین و اشق کوشا باشیم.

 قدر گرانکنیم به توصیف زیبا و حقیقی و  حال در این شب مبارک، خطبه را مزین می

 که فرمودند: امام زمان (اج) در مورد فضیلت امام حسن مجتبی (ع)

ااظِم آفرینم که اسم  آنگاه که پروردگار اال فرمود: ای فرشتگان، من مخلوقی را می«

همگی بر آستانش به تاشا ایستادند آنگاه جانی را در قالبش  ُحسن را معنا کند

همتا بود؛ ارضه داشتند: ای پروردگار ما، این ج�ِل  دریافتند که در ُحسِن ج�ل، بی

نظیر از آن کیست و خداوند اال فرمود: این نوری است که اال را به حسنش جلوه  بی

 نامش را برگزیدم و او را به کوثرم هدیه کردم، انوارش افروختم،دادم و ستارگان را به 

 ی سفرهجان با رشافت افزودم و او را َحسن نام نهادم، ااشقانش را بر   بر کرِم این

رمضان مه�ن شد تا پیامرب خاتم او را  ی سفرهاحسانش مژده دادم؛ احسانی که بر رس 

بگشاید و ارضه دارد: ای پروردگارم،  در آغوش گیرد و دستان پر برکتش را به آس�ن

جاِن الی بر من گوارا باد که از این میوه همواره رسالتم تغذیه خواهد  ی یوهم ی ثره

 »کرد و جهان به هدایتش منور خواهد شد.

 ی یلهحامام بزرگوارمان، امام حسن مجتبی (ع) از مکر و  ی یدهکشبار الها قلِب رنج 

آنان شاد  ی چهرهلین را با ظهور موالی�ن و آشکار شدن منافقین و باطلین و جهل جاه

 بفرما.
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بار الها به ما یقین و باور و اشق به مقام امامت را همچون یاران امام حسین (ع) در 

 از امام ارصمان اطا بفرما. یبردار  فرماناطاات و 

 بار الها ما را در قبول حکمِت غیبِت امام ارصمان و صرب بر آن یاری فرما.

 .رسور و موالی�ن امام ارص و زمان (اج) تعجیل بفرما ی حقهبار الها در ظهور دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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