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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٤ تیر ١      والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

ین، پاک و منزه است خداوند کریم از آنچه او را وصف کنند، بزرگ العامل ربالحمدهللا 

ی که خود فرمود خدا را ا گونه ه�ناز آنچه اندیشه و عقل و علم او را بیابد  تر بزرگو 

علی (ع) خداوند  مؤمنانی امیر  فرمودهطوری که قدر اوست نشناختند و به   آن

سبحان با اینکه برتر و بلندتر از او وجود ندارد آن برتری و بلندی وی را از هیچ یک از 

از لحاظ  ها آنشود که  یمیکی او به آفریدگانش سبب کند و نه نزد ی�آفریدگانش دور 

دهد که  ی�اجازه  ها عقلمکان و منزلت برابر با خداوند باشند. خدایی که به صاحبان 

و حّدی برایش قرار دهند ولی مانع از این  یمرزبندبتوانند صفات او را مشخص و 

 تر بزرگبزرگ و  قدر آنشود که صاحبان عقل از راه اندیشه او را بشناسند، خداوند  ی�

توان به او شبیه �ود و هیچ کس توانایی ندارد که  ی�ای را  یدهآفراست که هیچ 

پروردگار کریم هستیم که در عین بزرگی و  سپاسگزارموجودیت او را انکار �اید پس 

گذرد و  یمشت و بزرگواری از خطای بندگانش نیازی با صرب و گذ یبعظمت و 

 احسانش بر بندگان حد و مرزی ندارد مگر اینکه خود آدمی از آن غافل شود.

هه زیبا وور عاملیان حتت زهرای مرییه ()) آن را توصیف فرمودند  پروردگار عال 

م به در کتاب آس�نی فرموده است که من زمین و ماه و خورشید را رام ش� کردم. را

هه معناست؟ آیا وکشی در خلقت وجود داشت که خلیفه توان رام کردنش را داشته 

یابی به دانش ظاهری  دستباشد، پس رمز این لطف بزرگ خداوندی هیست؟ آیا 

بوده؟ ولی اگر رام هم که نبود قادر به جلوگیری از دانش روز نیست زیرا همگان به 

فرماید هه  یملقت کاوش �ایند ولی پروردگار توانند در خ یمی استعداد علمی  اندازه

یایید. پس با این فرمان دانش آنان در دسرت) همگان ببخواهید و هه نخواهید پیش 

اش ه�نند  یدرخشندگگیرد. رام به معنای جان وکشی است که توان  یمقرار 

ی شمسی است اگر در فرمان خالق خویش باشد و جانی که دارای تحوالت  منظومه

یرقابل غی ها سالتواند با خلقت میلیارد  یمنی بود ه�نند وعت روزهای عمر درو 

ی خلقت قرار دادند تا با یک نجوا حرارت خورشید  یفهخلکند پس او را  محاسبه برابری
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شود ماه را بیفروزد و با یک ابراز بندگی  یمرا دریابد و با یک نوری که در قلبش پیدا 

صاص دهد پس قلب است که فرمان رام هر آنچه در انوار آفرینش را به خود اخت

ی بندگی را در ها نعمتآفرینش وجود دارد را به خود اختصاص داده است و من تام 

تان  یروز فرماید  آنچه من  یمپس فرمان پروردگار که  ام دادهستون عمل خود جا 

از پهنای زمین و آس�ن است ولی افسو) از درک عقلی ناتوان که  تر بزرگ ام کرده

اش از  ییفرمانرواگذرد و مرکز  یمی خلقت عمرش  نشانهین تر بزرگهمواره در کنار 

شود دنیایی ه�نند دنیای جنینی در رحم  یمایستد و آنچه در آن یافت  یمحرکت باز 

شان کرده  یروز د  آنان آنچه فرمای یممادر است. پس در آیات بسیاری قران کریم 

بودیم را به دست خود تباه کردند و آنچه به دست آوردند دنیایی بود که ساعاتش در 

 حقارت عقلی کودکانه به یغ� رفت.

ی راستین، امام بر حق  یفهخلاینک در این شب مبارک و خجسته ما به شادمانی میالد 

ا در عمر رشیفش در خود ذخیره ر  ی خلقتها هنشانی  همهی انوار الهی که  جلوهو 

ی  اسوهی مقد) حارض شدیم، ایشان دومین نور امامت و والیت،  خانه�ود در این 

ی ماه  یمهنباشد که در  یمصرب و گذشت، کریم و مهربان امام حسن مجتبی (ع) 

رمضان سال سوم هجرت در مدینه متولد شد و عمر مبارکش ههل و هفت سال و 

ی خودخواهی و  ههرهود و قبول صلح ایشان برای نشان دادن مدت امامتش ده سال ب

ی مسل�نی از یکسو و جاهلیت و سستی  پردههای پلید در پس  تزویر و حیله و درون

و صد رنگی از سوی دیگر در تاریخ اسالم بسیار مفید و الگویی برای آیندگان بود. 

 ایشان مظلوم دوست و دشمن شد و دلسوز همه.

یت به ساحت مقد) امام و موالی�ن اباصالح املهدی تحربیک و اینک یمن عرض ت

ی امام حسن مجتبی  زمانهداریم  موالی ما مردم عرص حارض مانند مردم  یم(عج) ابراز 

ی قدرناشناسینتان که همچون امام حسن (ع) با وجود نازن(ع) هستند، به قربان قلب 

 سوزانید. یمل امتتان برای اع�لشان پر از غم و برای هدایتشان د 

 داریم  یبرمحال دست به دعا 
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بار الها وحشت و تنهایی شب اول قرب ما را با حضور و شفاعت موالی�ن به امنیت و 

 شادمانی تبدیل فرما.

معبودا با دستان خالی این ماه را رشوع کردیم به فقیری ما رحم کن، یاری فرما تا با 

 دستان پر از آن خارج شویم.

مان  یانیعرالهی شیطان و نفس لبا) تقوا را از تن�ن بیرون آورده، یاری فرما تا با توبه 

 پوشیده شود.

 ین�ن را با تالش جربان کنیم.دِ بار الها در عبادت و اطاعت کوتاهی کردیم یاری فرما تا 

ی که ریایت توست طور  آنیم یاری فرما از این غریبی ا آمدهخدایا ما به غربت زمین 

 ه قربت برگردیم.ب

بار الها ما اسیر نفس و شیطان و آرزوها شدیم ما را با هدایت امام عرصمان رهایی 

 بخش.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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