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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠ بهمن ١١      (ع) حسن عسکریشهادت امام  ی بهخط

حمد و سپاس از آن خداوند رح�ن، غفار و ستار است؛ خداوندی که رح�نیِت خود را 

بر مخلوقات قرار داد و ناامیدی از آن را خطا اعالم فرمود. پروردگارا ببخشا که جز تو 

ای نیست، یاری کن که جز تو یاوری نیست، به فریاد برس که جز تو  بخشنده

گاه و امید  ناهگاهی نیست، چون تویی تکیهفریادرسی نیست، پناه ده که جز تو پ

جوییم و از درگاه با  طلبیم و رستگاری می بخش ما. از تو گشایش می دهنده و نجات

ات، حرضت محمد (ص) و خاندانش  کنیم که بر پیامرب گرامی می درخواستکرامتت 

ی ایشان به آستان عظیم و کریمت توسل  وسیله درود فرستی که ما در این شب به

 دهیم. جوییم و آنان را شفیع خود قرار می می

هایی که  سالم، سالمتِی نفس در پاکی و طهارِت جانی است که سالمت است از بی�ری

افزاید، زماِن  ماند و گذشِت زمان، بر کهولتش می جان به امانت می ی در صندوقچه

های  آیند تا غنیمت شود و ملکوتیان برای تاشا می رسد، صندوقچه باز می رفت، رس می

جان را با خود به عرش بربند و سالم بر جانی که آنچه ذخیره �وده گنجی بوده از 

 فطرتش.

ها و  ال در تزکیه و پاکِی نفس از بی�ریپس در این شِب بزرگ از خداوند متع

طلبیم تا در وقِت رفت از این دنیا به فرشتگان، جان با طهارتی را  ها یاری می آلودگی

 عرضه کنیم که خداوند سبحان در الست به ما عطا فرموده بود.

نشینیم که طهارتش، ملکوتیان و فرشتگان را حیران  حال در این شب به سوگ جانی می

، آن جاِن یازدهمین اخ  امامت و وییت، عال و زاهد و با تقوا و با وقار و عفت �وده

و حیا، ابا محمد، ابن رضا، حرضت امام حسن عسکری (ع) بود که به اع اف دوست و 

بیت و ابهت اسالم بود. امام حسن  دشمن، مظهِر ابهت پروردگار عال، ابهت اهل

سازی، تعلیم و  د که یکی از این کرامات، فرهنگعسکری (ع) دارای کرامات زیادی بودن

سازی شیعیان برای دوران غیبت فرزند بزرگوارشان، امام عرص و زمان اباصالح  آماده
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املهدی (عج) بودند. امام به شیعیان آموختند در صورِت عدم حضور فیزیکی امام 

ع) این عرصشان چگونه از برکات وجود مقدسش برخوردار شوند؛ امام حسن عسکری (

های خاص به  ها و مشکالت و با انجام ترینات و دادن سفارش مهم را با تحمِل سختی

هجری، ایشان را  ۲۰۶ایول سال  شیعیان آموختند. معتمد عباسی در هشتم ربیع

مسموم و به شهادت رساندند. لعنت هللا علی قوم الظاملین من ایولین الی یوم الدین و 

 پیروان آنان باد.

هایشان به شیعیان و  ای از سخنان و سفارش شهادت این امام ه�م گوشهدر شب 

جوییم.  ها مدد می کنیم و از خداوند متعال در انجام آن بیت را بیان می دوستداران اهل

گونه که اسِم ما  ی ما هستید پس ه�ن کنید که شیعه ایشان فرمودند: که اگر اعالم می

بیت، ش� هم زینت باشید.  ید تا برای ما اهلی خود کن زینت ش�ست تقوا را پیشه

ی  ما جلب کنید و از گناه و زشتی پرهیز کنید تا مایه یسو  بهمودت و محبِت مردم را 

 ننگ ما نباشید.

اکنون ضمن عرض تسلیت به پیشگاه موی و رسورمان، اباصالح املهدی (عج) به 

بزرگ حضورشان اعالم مناسبت شهادت پدر بزرگوارشان با دلی سوخته از این غِم 

ی ما از ظلم و جنایتی که غاصبیِن حق، بر  پاره داریم: مویی ما، ای مرهم جگر پاره می

پدرانتان روا داشتند؛ به فریاِد ما برس که دیگر طاقت�ن تام شده تا کی شِب 

ی جنایت و خیانِت  دهنده شهادتشان قلب�ن را آتش بزند و باطلین و پیروانشان ادامه

 شان باشند؟پدران

کنیم به  شویم این خطبه را مزین می حال که به اولین روِز امامت مویی�ن نزدیک می

شان، رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) که فرمودند:  سخنان گهربار مادر گرامی

های نهفته را بیرون بیاورم تا نهان  توانستم همچون آِب با برکت، دانه می کاش یا

ی حق بنگرند و بر برِق چش�نش، کرسِی حق را ببینند و در  چهرهشدگان در خاک در 

ی باطل است و دسِت مهربانش  اش عشقی را که در حرارتش، سوزاننده گرمای سینه

کند و نامش درفِش دینی است که در  رازِق الهی است که گرسنگاِن حق را اطعام می

فرماید: ای محمد، تو را  یکند و پروردگار عال م قیامت، کرسِی حق، بر آن تکیه می
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ترین آیینم بود و فرزندی که آن را کوثر خواندم و  دینی ارزانی داشتم که کامل

فرزندانش را جانشیناِن تو اعالم کردم و هدایت را در دینت جاودانه فرمودم و درفِش 

ِ َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُ«هدایت را به دست آخرین وصی دادم و امر فرمودم:  ْنتُْم بقیّة هللاَّ

 آنچه برایتان باقی گذاشتم به ین متاع آفرینش است.» ُمْؤِمِن�َ 

ها و دعاهای امام حسن عسکری (ع) که در مورد منتظریِن  در خاته یکی از مناجات

کنیم ایشان فرمودند: بار الها قلبم، دریای  شان ایراد فرمودند را بیان می فرزند گرامی

هایی از اع�ِق وجودها پس نوشندگانش  چشمههای لطف توست،  اتصال به رسچشمه

نوشند تا  ی اول را می دارند تا لِب سوخته از عطش را �ناک کنند؛ جرعه ای بر می جرعه

گذارند تا عطششان فرو نشیند و  طعمش را حس کنند و سپس رس را بر چشمه می

ی لطِف بارگاه پر عظمتت  جانشان سیراب گردد و اکنون امت جدم بر رسچشمه

شان را مه�ِن سلسبیل  ناککنند و تو ای پروردگارم، جان عطشاند تا لبی �ناک  نشسته

های هجران، به گلستانی از وصل بدل شود و عطر و  ی سال لطفت بن� تا کویِر سوخته

بوی بهشت، به مشام بهشتیان همچون پیراهن یوسف باشد که دیدگاِن نابینای دهر را 

ای  ر دامن حق چنگ زنند و سیاهی و تباهی را افسانهبینا کند تا شیفتگان وصلت ب

 های گذشتگان، برای همیشه به فراموشی سپرده شود. بخوانند که در داستان

 داریم که: ما نیز دست به دعا برمی

که با وجوِد ناسپاسی امِت آخرین پیامربت، به ین گهر را برایشان  یمگزار شکربار الها 

 همتای خود به ما منتظرین، تعجیل فرما. بینگه داشتی پس در عطای نعمت 

 بار الها ما را جزء باور کنندگان و یاوراِن ایشان قرار بده.

بار الها کفر و فساد و ظلم، دنیا را فرا گرفته، با ظهوِر دولت حق، جهان را از لوِث 

 وجود آنان پاک فرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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