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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ بهمن ٩      (ع) عسکری حسنامام  والدت ی بهخط

خداوند سبوح و قدوس است؛  ی یبندهزازلی و ابدی  پایان یبو  کران یبحمد و سپاس 

خداوندی که از رس رحمت، روزی و هدایت و بخشش بر بندگانش را بر خود مقرر 

�وده و فرمود: بخورید و بیاشامید و ارساف نکنید و از رس مهربانی و کرامتش به 

از رحمت  یدا کردهپیامرب خود فرمود: بگو ای بندگان من که بر زیان خویش ارساف 

اوست آمرزنده و مهربان؛ پس  آمرزد یمگناهان را  ی همهید زیرا خدا خدا مأیوس نشو

با این همه بردباری و عفو وسیع و رحمت و مغفرت اگر کسی در قیامت عذاب شود 

از هدایت را پروردگار  بها گرانخود بر خود ستم کرده مخصوصاً مسل�نان که گهر 

آنانی  ها انسان ترین یدهدزیان حکیم در قالب قرآن کریم بر آنان ارزانی داشته، پس 

پس کتاب، آنان را  یابند ی�هستند که توان عقلی خویش را در درک قرآن کریم 

: آیا نابینا و بینا برابرند؟ عقلی که چراغ هدایتش را خاموش کرده قادر خواند یم

 که یدرحال خواند ی�نخواهد بود فضیلت کالم را دریابد پس صدایی او را به خود 

گنجایشی دارد که قادر است تام آیات الهی را در خود جاری  چنان آن ها جان ی هینگنج

 �اید پس همواره اقیانوسی باشید که توانش محدود به ساحلی نباشد.

(س) قرآن کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه  قدر گران ی فرمودهبا این 

عقل�ن را در درک آیاتش به کار توان  که آنگشای نجات و رستگاری است به رشط  راه

ببندیم و این مشکل نیست چون پروردگار متعال قسم یاد کرده که هدایت قرآن کریم 

به ودیعه نهاده، در این مورد نیز ایشان چنین فرمودند که: رحمت و  وجودهارا در 

ش : من ش� را از یک تن آفریدم و از جام جانفرماید یمبرکت پروردگار عال آنگاه که 

رشابی گوارا را خارج �وده نامش را جان خواندم جانی که مقتدایش نسیم وحی بود 

 خواند یمزبانی که در ظاهر نطقی نداشت ولی در درونش صدایی او را به هدایت 

باشد از انعکاس قدرتی که  ای یینهآاینک کالبدی را بر آبشار روحی منور بنا کردم تا 

، جانشان شوند یمزمان ظاهر  ی صفحهلوقاتش بر خود را هللا معرفی فرموده پس مخ

گشای غیبی  بهاست ندایی که همواره راه گرانگوهری  دار امانتنهانش  ی ینهگنجدر 
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و تو  خوانم یممنور است اینک تو را به جهانی که در آن نیازی به کالبدت نداری 

؟ اگر یابی یمآیا آن را  آیی یمشتابان آن را در خاک پنهان کرده و به سوی زادگاهت 

که نشانی از خود  یا گشته؟ گم یابی یمچگونه خود را  یا دادهتوان درکش را از دست 

تا مانند سپری در مقابل نامت  شود یم، پس به الطاف آن گنجینه پناهنده یابد ی�را 

 ی سفرهنعمتش  ی یهسااست تا در  مؤمنانچیست او را مدد کند پس هدایت مختص 

گیر  چنان عال آنرا منور کنند و انوار هدایت آخرین پیامرب حرضت محمد (ص) جانشان 

پس همواره انوار بندگی پروردگار عال  کند ی�است که هرگز گنجایشی آن را محدود 

ه�نند  شود ی�در زمان جاری است و کتابش در جایگاه هدایت زمان محدود 

ارد �وده و به اقیانوسی غیر حساب است که رودهای محدود را در خود و  یا رودخانه

 ،رحمت للعاملین ،، پس به کافران و دشمنان اسالم و پیامرب عظیم الشأنشود یمتبدیل 

ص) که هر روز سعی در کینه توزی نسبت به ساحت محمد (خاتم انبیاء حرضت 

پروردگار عال  ی وعدهگرفته از ترس و آگاهی از  نشئتمقدس ایشان را دارند و آن 

ادیان پیروز  ی همهشده و بر  یرگ عالبر اینکه هدایت پیامرب اسالم و دینش  مبنی

خواهد شد هر چند مرشکان را خوش نیاید. باید گفت و فریاد برآورد که بغض و 

پروردگار مقتدر و داناست و هرگز نتوانید  ی وعدهاین  ،عجزتان است ی نشانه خشمتان

بیهوده  کنید، یمکه نور خدا را با دهان خاموش کنید ش� فقط ننگ ابدیتان را بیشرت 

در این حرست و بغض و عداوتتان خواهید ماند و خواهید مرد که  زنید، یمدست و پا 

و زمین، دانای  ها نآس� ی ینندهآفرخداوند قهار به پیامربش فرمود: بگو بار خدایا تویی 

داوری خواهی  اند کرده یمنهان و آشکار تو میان بندگانت در هر چه در آن اختالف 

 .کرد

تأسف  ی و مایه شود ی�افسوس حرمت شکنی پیامرب اسالم به دشمنانش ختم نشد و 

است که امتش و مدعیان دوستی و پیروانش در حرمت شکنی از دشمنانش پیشی 

اگر دشمنان به توهین اکتفا کردند امتش به او و سفارشات و . گیرند یمگرفته و 

تنش را به خاک و  یها پارهقرآن را مهجور و  کنند، یمخیانت کرده و  یشها امانت

و کمر به  ییدتأخون کشیدند. در ع  حا  اکثیت امتش اع�ل جنایتکار آنان را 

اد لبیک یا محمدا رس فری که یدرحالدشمنی و قتل وفادارانش یعنی شیعیان بستند 
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ولی باید امید داشت و منتظر  دارند یمو بر خالف سفارش و وصیتش قدم بر  دهند یم

که خداوند وعده فرموده: حق پیروز است و باطل کف روی آب و  یا گونه ه�نبود 

الهی است که ما در این شب مبارک به شادمانی  ی وعدهتاریخ اسالم پر از تحقق این 

شیرین در این مکان مقدس دور هم جمع شدیم و آن  یها وعدهاین میالد یکی از 

امامت و وییت، عال و زاهد و با تقوا و با  ی ستارهوجود مقدس و مبارک یازدهمین 

 شود یموقار، ابا محمد امام حسن عسکری (ع) است که به ما آموختند که چگونه 

 باطل.منتظر بقیة هللا بود یعنی ظهور و پیروزی حق و نابودی 

با وجود اینکه دشمنان سعی در نابودی نسل ایشان را داشتند خداوند کریم نسلی از 

ایشان باقی گذاشت که جهان را از لوث وجود ناپاکان و باطالن پاک کرده و حق و 

 عدالت را در آن بگسرتاند.

ی چه زیبا فرمودند امیر مؤمنان علی (ع) که: ای مردم بدانید که نه چراغ اسالم خاموش

اسالم از طرف حق مستحکم شده؛  های یهپاو  شود یمپذیر است و نه شیرینی آن تلخ 

اسالم همواره نورانی است و خداوند  یها چراغاست که پیوسته آب دارد و  یا چشمه

بهرتین خشنودی خود را در این قرار داده که از این دین اطاعت �ایند و ش� ای 

و از آن اطاعت کنید و حق دین را ادا �ایید و احکام ، این دین را محرتم بدانید مؤمنان

 دین را راکد نگذارید.

اینک ای مه�نان کوی عشق ما ضمن عرض تهنیت و تربیک خدمت موی و رسورمان 

امام و ولی نعمت�ن فرزند گهربار امام حسن عسکری (ع) اباصالح املهدی (عج) به 

رسور  تان یگرامکه مادر  یا گونه ه�ن: مویی ما داریم یموجود مقدسشان عرضه 

رسالت  دار امانتعاملیان فرمودند که: وجود با برکت پرسم حرضت مهدی (عج) 

و کارگزاران دولتش را  دهند یمپیامربان به این رسالت شهادت  ی همهپیامربان است و 

نا ، ما نیز با سوز دل و تکنند یمو دیدار آن دوران را از پروردگار تقاضا  شناسند یم

و مشتاق دیدار ش� و ظهور دولت حقتان  دهیم یمرس  »و نراک متی ترانا«فریاِد 

 ج�ل منورتان و دولت مطهرتان را داریم و ما را نیز جزءِ  یترؤهستیم و آرزوی 

 .کارگزارانتان بپذیرید
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 :داریم یمحال دست به دعا بر 

 ی فتنهمکر دشمنان اسالم و پیامرب را به خودشان برگردان و آنان را در گودال  بار الها

 خودشان رسنگون کن.

را به یادگار گذاشتند. یاری فرما  نظیر یبامام حسن عسکری (ع) برای ما گهری  بار الها

 قلب ایشان را از خود شاد کنیم. قدر گران ی ینهگنجبا قدر شناسی از این 

امام زمان (عج) پیروزی نهایی و ابدی اسالم و پیامربت را  ی حقهر دولت بار الها با ظهو 

 کامل کن.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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