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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ تیر ٢١      والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

که آخرین مقصود  همتاست یبخداوند  ی حمد و شکر و سپاس شایسته و برازنده

، یدگانترس ی دهندهنیازمندان و نهایت آرزوی آرزومندان، رسپرست شایستگان، امان 

و فریادرس  حاجات فقیران و مسکینان ی بینوایان، گنج بیچارگان، برآورنده ی یرهذخ

 مهربانان است. ینتر مهربانکری�ن و  ترین یمکردادخواهان، 

 ینارجمندترتو را گوییم که بر ما منت نهاده  پایان یبو  ش�ر یببار الها شکر و ستایش 

خود خاتم انبیا و تاج پیامربان حرضت رسول اکرم (ص) و  ی بنده ترین یگرامو 

را برگزیدی و از بندگان خاصت قرار دادی و به نور خود منورشان فرمودی و  یتشب اهل

جای دادی و کرامت و عزتت  ی خانهآنان را در میان بهشت خود درآوردی و در 

که ه�ن  ها آنآرزوی  ینتنهاترو  ینتر بزرگدیدگانشان را به ج�لت منور کردی و به 

 ها آنمحبت و دوستی  ی واسطه بهرضایت و خشنودی خودت بود رساندی و ما را 

 عزت و کرامت بخشیدی.

ماه رحمت و کرامت، ماه  ی یمهناست شب  یا خجستهو امشب چه شب مبارک و 

میالد دومین نور والیت و امامت، کریم  ،ماه رمضان ،نعمت الهی گسرتدگی خوان

صرب و گذشت، بلندای رضا و شکیبایی حرضت امام حسن (ع) که در  ی ، اسوهیتب اهل

کوثر الهی،  شان یگراماز فرمایشات مادر  گیریم یممورد شخصیت واالی ایشان بهره 

زهرا (س) که پ  از در آوو  گرفت فرزند  ی رسور عاملیان حرضت صدیقه کربی فاطمه

گرامشان امام حسن مجتبی (ع) چنین فرمودند: بار دیگر حرارت قلبم را در جسم 

ح  کردم که ملکوتیان عرضه داشتند: ای دخت پیامرب، در جان  چنان آنخاکی جانم 

ه مبارکتان چه ارساری شکوفا شد که این چنین به سخن درآمد و من پاسخ دادم: آنگا

، صورتی مطهر �ایان گشت؛ همگان آفرینم یم ای یفهخلکه پروردگارم امر فرمود: من 

به تاشایش رسمست گشتند و پروردگار فرمود: این نقش را به خاطر بسپارید تا راز 

عشق را آشکار سازم؛ همگان رس تسلیم فرود آوردند؛ آن نقش در جان من جای گرفت 
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 یریپذ نقشحسن خلقت است در  ی آشکار کنندهپ  نام حسن  یدآشکار گردو نامش 

نشان از خالقی مدبر دارند که آمدنشان امر پروردگار را در  ها نقشصورت خلیفه؛ تام 

را به یک رضبان ختم کند و آن  ها قلبتا رضبان  گذارد یمبه �ایش  ها جانقالب 

پ   رضبان توحید است پ  محبت به فرزندان من محبت به خلقتی با عظمت است

 تان ینهسرا در قالب  پروردگارتاننامشان را زینت جانتان کنید و همواره حرارت محبت 

و  داشتند یم(ص) امام حسن (ع) را بسیار دوست  هللا رسولجد بزرگوارشان  ح  کنید.

مردم زمان او به جهت آماده سازی برای برخورد با آنان  عملکردبا آگاهی از افکار و 

توبه که در  ی سوره ی کریمه های یهآو  نشاندند یممبارکشان  ایشان را روی زانوان

و هر ساله در  فرمودند یمصد رنگ منافقین بود را برای ایشان تالوت  ی مورد چهره

در منزل پیامرب (ص)  مخصوصاً ماه مبارک رمضان در مدینه  ی یمهنشبی در  ینچن

عزیز خود  ی نوهو  دند�و  یمو ایشان همه را به افطاری مه�ن  شد یمجشنی برپا 

و هر ک  که از در وارد  نشاندند یمامام حسن (ع) را بر روی زانوان مبارک خود 

 .فرمودند یمرا تالوت  یتب اهلکریمه مودت به  های یهآبرایش  شد یم

برایشان فرموده بودند با مردمی صد  بزرگوارشانکه جد  یا گونه ه�ن (ع) امام حسن

ملعون،  ی رنگ و سست عنرص و منافق روبرو شدند و با قبول پیشنهاد صلح معاویه

که خودشان کنده بودند رسنگون کردند  ای یلهح مکر و گودالدشمنان و منافقین را در 

شیطانی ایشان را مسموم و شهید  های یلهحرسوا شدند که با دسیسه و  چنان آنو 

 ردند.ک

تند که بین حق و باطل هیچ زمان سدان کوردالن و تهی مغزان این را �ی این وافالن و

صلح نبوده و نخواهد بود. صلح امام حسن مجتبی (ع) همچون زبان حرضت زینب 

آن را متزلزل کرد. باید  های یهپااز شمشیر بر فرق باطل فرود آمد و  تر برندهکربی (س) 

ر امامت تجلی نور هدایت خداوندی است و آن را نه با مکر باور و یقین داشت که نو 

 خامو  کرد. توان ی�و حیله و نه با زندانی و اسیری و نه با کشت 

اینک در این شب مبارک ضمن عرض تربیک خدمت موال و رسورمان ولی و امام عرص 

ر هستیم ما ساکنان کوی عشق بر این باو  داریم یمو زمان اباصالح املهدی (عج) اعالم 
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امام حسن مجتبی (ع) با امتی  بزرگوارتانکه در این زمانه ش� نیز همچون عموی 

نازنین ش� که  قلبن زمان روبرو هستید. جان عال به فدای آ روی مردم  هدنبال

پ  دست تنای ما را در دستان مطهرتان  کنید یمصرب  تان یگرامهمچون عموی 

 ت با ش� بانیم.در بیع آنان ی همهبگیرید تا دور از 

 :داریم یمحال دست به دعا بر 

 دنیا در کفر و فساد و جنایت و نفاق ورق است ما را از رش حفظ بفرما. بار الها

منتظر و گو  به فرمان  (ع) اران صدیق امام حسن مجتبیین بار الها ما را همچو 

 موالی�ن قرار بده.

 بار الها در دولت ظهور موالی�ن تعجیل بفرما.

هللا امشب در مه�نی رسول خدا رشکت کنیم و از خیر ءشا نإ حال ما نیز به نیت اینکه 

مودت به  ی شویم پنج بار به نیت پنج تن آیه مند بهرهو برکت آن افطاری بزرگ 

امید است مورد قبول خداوند کریم و رسولش و  کنیم یمرا همه با هم قرائت  یتب اهل

 قرار بگیرد.امام عرص (عج)  مخصوصاً  یتب اهل

 »قل ال أسألکم علیه أجرا اال املوده فی القربی«

من  یتب اهل خواهم جز اینکه به ای رسول بگو که من برای رسالتم اجری از ش� �ی

 .محبت کنید

 اللهم عجل لولیک الفرج
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