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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٦ آذر ٥      (ع) حسن عسکریشهادت امام  ی بهخط

، برطرف دالن یشانپر ی کنندهحمد و سپاس پروردگار کریم را سزاست که اجابت 

 پوش پردهغم و رنج و زیان و بزرگ احسان و آگاه از ِرسِّ بندگان و بهرتین  ی کننده

 گناهان است.

 ها باطلو  ها یبد ی کنندهو برطرف  ها یپاکو  ها یخوببر پیامرب  پایان یبسالم و درود 

، رسول اکرم، خاتم انبیاء، حرضت محمد مصطفی (ص) که خداوند رح�ن ها یکیتارو 

حسنات را به ایشان عطا فرمود تا  ی همهاو را برگزید و از رس لطف و احسان 

بندگانش را از ظلمت جهل نجات داده و آنان را به رستگاری دعوت �اید. به درستی 

و آزارها و قدرناشناسی امتش تا آخر عمر  ها رنجو  ها یسخت ی همهکه ایشان با تحمل 

در قرآن چنین فرمود که:  مبارکش تالش و همت �ود و گواه آن خداوند کریم است که

بر او  دهد یمهر آینه پیامربی از خود ش� بر ش� مبعوث شد، هر آنچه ش� را رنج 

دیدیم  ؛ ورئوف و مهربان است مؤمناناست و با  بسته دل، سخت به ش� آید یمگران 

به ارث داد و آنان با  یتشب اهلرا به  ها یخوباین حسنات و  ی همهو یقین کردیم که 

 عمرشان به سنت ایشان عمل کردند.توان خود در متام  ی همه

الهی از خاندان پیامرب گرامی در این  قدر گرانما در این روز به سوگ یکی از این گهران 

حضور داریم. ایشان یازدهمین اخرت امامت و والیت، عامل و زاهد، با  مقدس ی خانه

خلفای  هستند که در زمان ایشانتقوا و با وقار، ابا محمد، امام حسن عسکری (ع) 

غاصب و ظامل عباسی بیشرتین حفاظت و مراقبت به همراه اذیت و آزار به امام و 

روا داشتند و قصد و نیت شومشان این بود که مانع وارث امامت شوند  یتشب اهل

خللی  پروردگار عزیز و مقتدر ی ارادهغافل از اینکه هیچ کس را توان آن نیست که در 

عسکری (ع) را مسموم و پیرو نیت پلیدشان امام حسن ند با وجود اینکه در وارد ک

حفظ فرمود  ینمؤمنکه فرمود بهرتین را برای  یا گونه ه�نخداوند کریم  شهید کردند،

 .تا قیامت در حرست افکار باطلشان گذاشت را و آنان
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اینک ضمن عرض تسلیت به پیشگاه موال و رسورمان امام عرص (عج) به مناسبت 

که موالی ما چش�ن پر اشک�ن در  داریم یمشهادت پدر بزرگوارشان حضورشان اعالم 

سوخته از ظلم به پدرانتان را شاد  انتظار ظهور است که با انتقام از باطلین، دلِ 

حرضت زهرای مرضیه (س) فرمودند که: سالم  نتا یگرامآن را مادر  ی وعدهفرمایید که 

دارد نوای  در تپش باطل به سوی نابودی قدم برمی ها جانکه آن زمان و رحمت الهی 

شود، جهان به این ندا جانش را به اطاعت حق  انداز می جاء الحق و زهق الباطل طنین

را به دست شتابند تا دست ناتوانشان  آورد؛ رهروان حق به سوی میعادگاه می درمی

شان  افروزد و پاهای مصمم حق می جانشان در پرتوی قوی و پر قدرت امامت بدهند

 اش ییشکوفاکه در  شود یمتاریکی جهل به عملی شکوفا بدل  ،شتابند یمبه سویش 

گزند و  در حیرت، رس انگشتان خویش را به دندان می ها عقلآشکار گشته و  ها نهان

 .دارند: آنچه پروردگارمان وعده فرموده بود برای�ن آشکار شد ابراز می

حزن و اندوه باید خداوند کریم را شاکر باشیم که بهرتین نعمت و پس در این شب 

یی به شکوفا رحمت را برای�ن حفظ فرموده که با ظهورش حق مداران در رکابشان

ک�ل رسیده و باطلین انگشت حرست به دهان خواهند گرفت. حال دست به دعا 

 :داریم یبرم

در زمان  مخصوصاً سعی در قطع ارتباط شیعیان با امامان  یتب اهلالها دشمنان بار 

 . آنان و پیروانشان را لعنت و نابود بفرما.امام حسن عسکری (ع) داشتند

الها به ما یقین بده که باور کنیم که امام عرصمان یاور و ناظر بر اع�ل ماست،  بار

 قیام کنیم. اش یخوشنودپس ما را یاری فرما تا برای 

 موالی ما، امام زما�ان تعجیل بفرما. ی حقهالها در ظهور  بار

 اللهم عجل لولیک الفرج
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