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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ فروردین ٢٧     والدت امام حسن مجتبی (ع) یبهخط

هدایت  یچشمه انشیپایبمهر  حمد مخلوقات عامل بر آستان کربیایی خالقی باد که از

نام نهاد تا با هدایتشان  هاانسانلطفش پیامربان را هادی  یرسچشمهرا جوشاند و بر 

 منزل عافیت رهنمون شوند.ان فرو افتاده از ملکوت را بر رس ج

هدایت  هاانسانپیامربان قلیلی از  یعاشقانهولی افسوس با وجود تالش و زح�ت 

سفر شده و کثیری هدایت را پذیرا نشده نه تنها به ملکوتی که از آن آمده بودند 

. شکر پروردگار به آخر رسید شانساختهت جهل خود نکردند بلکه عمرشان در ظلم

برگزیدگانش  یلهیوس بهرح�ن را که از رس لطف و احسانش راه هدایت و نجات را 

منور �ود تا آنانی که طالب رستگاری هستند از آن رصاط مستقیم حرکت کنند. 

ت قدرت اوست و بر هر چیزی بزرگوار خدایی که سلطنت ملک هستی به دس

 کیکدامماید تا تواناست. خدایی که مرگ و زندگانی را آفرید که ش� بندگان را بیاز 

گناهان بندگان است. بندگانی که همواره  یآمرزندهمقتدر و  او ونیکوکارتر است 

 .سازندیمر پروردگارشان جاودانه حیاتشان را با انوا

وجود را در مقابل نور هدایت قرآن کریم قرار بدهید تا نوری افزون بر  ینهییآپس 

از  کیچیهش� به وجود آید که حرارتش مخصوص است. به  ینهیسنور دیگر در 

. شودی�محدود وجود محدود  یهاکرانهیعنی در  شودی�عوامل زیستی مربوط 

چون سوخت این نور  آن را محدود کند. تواندی�باخرت و خاور وجود جس�نی 

کریم که هر کس از بندگان که بتواند در رصاط  است از الطاف پروردگار یامعجزه

د و نوری افزون بر آن رصاط است حرکت کن طرفبهالهی  مستقیم که هدایت پیامربان

قرار دهند. پس وجود  است از صفات الهی یانهیآبگنوری بر وجودشان که چون 

تا در  تواندیمه محدود و از نظر روح غیر محدود است دانسان که وجودی از نظر ما

 و معرفت کسب کند.رشد  تینهایبتا  راه معرفت الهی
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مشکات را تفسیر و  یمبارکه یهیآرسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) چه زیبا 

 عمل به آن را سفارش فرمودند.

ص) و بر عزم ( یمصطفمحمد  ،حرضت رسول اکرم ،جانشینان پیامرب خاتم سالم باد بر

در بند نفس اماره  یهاانسانکه همواره جان مبارکشان را فدای نجات  شانیملکوت

 متبلور شود و از ظلمت به نور هدایت شوند. شانیوجود یجوهرهکردند تا 

مقدس حضور داریم و  یخانهدر این شب مبارک به میالد یکی از آن جانشینان در این 

ماه رحمت و کرامت، ماه  یمهیناست. شب  یاخجستهاین شب چه شب مبارک و 

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

صرب و گذشت، بلندای رضا و شکیبایی، حرضت امام حسن (ع) است  یاسوه، تیباهل

کوثر  ،شانیگراماز فرمایشات مادر  میریگیمان بهره شی ایکه در مورد شخصیت واال 

امام  شانیگرامحرضت زهرا (س) که پس از در آغوش گرفنت فرزند  ،الهی، رسور عاملیان

 چنین فرمودند: حسن مجتبی (ع)

حس کردم که ملکوتیان عرضه  چنانآنبار دیگر حرارت قلبم را در جسم خاکی جانم 

به سخن  نیچننیاداشتند ای دخت پیامرب در جان مبارکتان چه ارساری شکوفا شد که 

صورتی  ،نمیآفریم یافهیخلامر فرمود من  درآمد و من پاسخ دادم آنگاه که پروردگارم

به متاشایش رسمست گشتند و پروردگار فرمود: این نقش را  مطهر �ایان گشت. همگان

رس تسلیم فرود آوردند. آن نقش  ه خاطر بسپارید تا راز عشق را آشکار سازم. همگانب

حسن  یکنندهدر جان من جای گرفت و نامش آشکار گردید پس نام حسن آشکار 

نشان از خالقی مدبر دارند که  هانقشصورت خلیفه. متام  یر یپذنقشخلقت است در 

را به  هاقلببه �ایش ختم کند و آن رضبان  هاجانآمدنشان امر پروردگار را در قالب 

محبت  ،توحید است. پس محبت به فرزندان من رضبان و آن کندیمیک رضبان ختم 

به خلقتی با عظمت است پس نامشان را زینت جانتان کنید و همواره حرارت محبت 

 حس کنید. تاننهیسپروردگارتان را در قالب 

 شان که گهر یکتای خلقت است نیز چنین فرمودند:رسور عاملیان در مورد آخرین فرزند

را  هاجانشود و پروردگار عامل گوش یمانداز ینطنانتظار آن زمان که صدای حق 
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دریده شود و صدایی همچون ندای نرم بارانی در عقلت ی هاپردهشکافد تا متام یم

ی شیرین پروردگار عامل که نامم وعدهرا بنوازد: ای منتظرانم، منم آن  هاجانبهار گوش 

انوار  تختشخواند که یمسازد و همگان را به دیدن حکومتی یمگوش زمان را شنوا 

قرآن کریم است. پس سالم بر آمدنش که حق است و بر منتظرانش که توان جانشان 

ی قرآن که یمهکری یهآشود و یمقادر به درک دولتی است که در آن باطل نابود 

 بندد.یمی زمان جاودانه نقش ینهسبر  جاَء الَحق و زََهق الباِطلد: فرماییم

کنیم که یمرا نقل  آخرالزمانعلی (ع) از امت  مؤمنانبینی امیر یشپاینک در ادامه 

ی غیب خواهد پردهدر  امامتشفرمودند: آخرین فرزندم حرضت مهدی (عج) به انکار 

د داشت و امامتش را در باطن جان نامش را دوست خواهن آخرالزمانرفت و اُمت 

نالند و از اطاعتش ه�نند یاران پرسم حسن یماش ییتنهانخواهند پذیرفت زیرا بر 

گریزند و گریز آنان زمانشان را به جاهلیت پیوند خواهد داد و به زمانی که دخرتان یم

کردند، آنان نیز جانشان را زنده زنده در گور زمان خواهند گذاشت یمرا زنده به گور 

زیرا پنهان کردن حق پس از  شودی�ی پیشین یافت هاقومو این در متام اقوام و 

آشکار شدنش جزای سنگینی دارد و امامشان آنان را از وصایای پیامربشان آگاه خواهد 

 .هاستدورانمربان در متام عرصها و کرد زیرا جان مطهرش مزین به متام معجزات پیا

خوانیم تا نام زیبایش غیبی را بگشاید که باطل در آن راهی ندارد پس او یماینک او را 

 خوانیم:یمرا 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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