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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٨ اردیبهشت ٣٠     والدت امام حسن مجتبی (ع) ی بهخط

امورم به دست توانا و مقتدر توست  ی همهبار الها، معبود من ای�ن و یقین دارم که 

و برای  هال اللّ له اِ ال اِ و بر این باور به پیشگاهت با قلبی آکنده از شوق برای هر ترسی 

 و برای هلّ کراً لِ شُ و هر لطفت  هلّ الِ مدُ لحَ اَ و هر نعمتت  هاللّ ماشاءَ هر اندوه و غمی 

دشمنی و برای هر  هی اللّ لَ عَ  وکلُت تَ و برای هر قضا و قدر  هاللّ ِر غفُ ستَ اَ گناهانم 

 ظیملی العَ ه العَ اللّ ال بِ اِ  ةَ وَ ال قُ  وَ  وَل ال حَ و برای هر طاعت و مصیبتی  هاللّ بِ  مُت صَ عتَ اِ 

 .شود یممطمنئ  و آن آرام ی واسطه  بهگفته و قلبم 

زیرا من بخشنده  برتسیدکه پروردگار فرمان داد ای بندگانم از من  یا لحظهپس سالم بر 

 ها قلبسخت عقاب هستم با این فرمان عشق حرارتش را ظاهر �ود. حرارتی در و 

آغاز گردید و نجواها شکل  ها یتحکامتمرکز شد که گویای خوف و رجایی شیرین بود. 

شد. نطقی زیبا به سخن درآمد: یا رب چگونه  مخفی در جان گویا یها زبانگرفت و 

به ستودن خالقی  را ندارد و قادر حساسشکه توان گفنت ا فرمایی یممخلوقی را عقاب 

 یا کلمهکه در ابراز هر  بخشی یماست. پس او را  یا جنبندههر  ی ینندهآفرنیست که 

سبقت دارد. وصف حالی که زبانش هزاران مع�ی پیچیده را در  دیگری بر آن ی کلمه

 قادر به گشودن کلید رحمت است پس شکرغیب جانش به ودیعه دارد، مع�یی که 

 همواره با بندگانش مهربان است. خداوندی که به آستان

الهی حرضت زهرای مرضیه  همتای یبزیبای رسور عاملیان کوثر  ی فرمودهبله با این 

که عارفان و عاملان نیز از ستایش پروردگار عاجز هستند ولی خداوند  یابیم یدرم(س) 

 ر نعمت و شکری هزارانچون ه پذیرد یمکریم از رس رحمت حمد و ثنای بندگانش را 

 شکر را در بردارد.

 

 شکرش به درآید ی کز عهده      که برآیداز دست و زبان 
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پر از سوز و گداز امامان نیز بر این پایه قرار  ی عارفانهو دعاهای عاشقانه و  ها مناجات

ایشان یعنی امام حسن مجتبی (ع) در این دارد که ما امشب به شادمانی میالد یکی از 

فضائل ایشان بگوییم باز کم است و  عشق حضور داریم و ما هر چه از کرامات کوی

از چراغ  یا شعلهخود فرمودند: من پرس پیامرب و علی و فاطمه هستم. من  که ایشان

است و  که خداوند ناپاکی و آلودگی را از ایشان دور ساخته یا خانوادهفروزان نبوتم، 

ع) چنین فرمودند که تو جان شیرین رسول خدا علی (ع) به امام حسن ( مؤمنانامیر 

به  یاآعلی  فرمود یمو  فرشد یممبارکشان  ی ینهس(ص) هستی، جانی که همواره بر 

من هرگز از ش� در هیچ امری  گفتم یمو من  داری یممن حسن را دوست  ی اندازه

تو جانشین رسالت پروردگار هستی و  دادند یمپاسخ  و پیامرب (ص) ام نگرفتهپیشی 

رسالت تا ابد به خاندان تو مزین است تاج  فرزندانت نیز به همین لقب مزین هستند.

حسن  ممنورش را که بنام فرزند ی چهرهپس مرا در فراق آخرین جانشینم مدد کن تا 

ه اُمتم ب انکارامامتش به حسن در  است را به همگان معرفی کنم زیرا فرزندم ملقب

خواهد رفت و غیب  ی پردهشهادت خواهد رسید و آخرین فرزندم به انکار امامتش در 

د ند داشت و امامتش را در باطن جان نخواهنامت آخرالزمان نامش را دوست خواه

 .گریزند یمو از اطاعتش ه�نند یاران حسن  نالند یم اش ییتنهاپذیرفت زیرا بر 

مبارک  ی ینهسرا به امام حسن (ع)  شان یگرامرس فرزند  مؤمناندر ادامه موال امیر 

چش�ن زیبایتان به دنبال  که یدرحالکودکی : ش� در فرمایند یمو  فشارند یمخود 

 فرمان  بهخود قرار نداشت غذای خویش را انفاق کردید تا عشق  ی حدقهطعام در 

هر ساله در چنین شبی در  ینچن همشود.  انداز ینطن ها جاندر  پروردگار برای ابد

و ایشان  شد یمماه رمضان در مدینه مخصوصاً در منزل پیامرب (ص) جشنی برپا  ی یمهن

عزیز خود امام حسن (ع) را بر روی  ی نوهو  �ودند یمهمه را به افطاری مه�ن 

 ی یمهکر ی یهآبرایشان  شد یمکه از در وارد  و هر کس نشاندند یمزانوان مبارک خود 

 .فرمودند یمرا تالوت  یتب اهلبه  مودت

مبارک موال و اینک در این شب مبارک ضمن عرض تهنیت و تربیک به ساحت 

 :داریم یمرسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) ابراز 
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اطاعت از دستورات ش� را چون حیات موال ما را یاری فرمایید جزِء امتی باشیم که 

و برای برآورده  خود قیام کنیم یها داشته ی همهدانستند و با جان و مال و فرزند و 

 شدنش فریاد کنیم:

 اللهم عجل لولیک الفرج
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