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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ آذر ٣      (ع) عسکری حسنامام  والدت ی بهخط

 بزرگوار و بزرگ :فرمود کریم قرآن در که را رح�ن و حکیم پروردگار سپاس و حمد

 پدید تابان ماهی و چراغی ها آن در و بیافرید ها برج آس�ن در که پروردگاری است

 یا گیرند عربت خواهند یم که کسانی برای را روز و شب که اوست هم و آورد

 .داد قرار هم پی از کنند شکرگزاری

 وجود در را آن نشان و آفریدعظمتی  چنین که بود رح�ن خداوند شکرگزار باید پس

 قرار (س) زهرا ی فاطمه حرضت خود همتای یب و جاریه کوثر مخصوصاً  خود گانخلیف

 سجده عملی استحکام بر ،بنگر آس�ن و زمین کرسی به :فرمود خود بندگان به که داد

 به را توحیدی و درآمد سخن به جانی فضای در که بود زبانی آن مصالح متام که کردند

 .درآید سخن به آفرینشتا  فرمود امر پروردگارش که داشت عرضه پروردگارش پیشگاه

 ی رسچشمه را او پروردگارش و کند کسب نورشم قلب از را خویش نور ماه و خورشید

 ندای به عملش ستون و پذیرد ی� پایان حکمتش که کوثری .برش�رد ها نعمت متام

 و خسته که یدرحال ات یدهد تا بنگر دیگر بار پس :فرمود که دهد یم پاسخ پروردگارش

 من فرمود که بود الهی امر ی پایه بر عظمت این بازگردد سویت به شده سو کم

 وجودش زمین و گرفت جای خلیفه جان در الهی امر به آفرینش ،آفرینم یم ای یفهخل

 و هستید آن شاهد ش� که زیبا شبی مانند شد داده زینت الهی رحمت هزاران با

 ای خلیفه جان زیباست چه پس کردم ش� مسخر را آس�ن و زمین من فرمود پروردگار

 در هستی آن گرمای از که خورشیدی مانند روزش و الهی رحمت باران نور شبش که

 .است �و و رشد

 الهی کوثر مانند عظمت با وجودی خلق به خالقینال احسن الله  تبارک گفت باید پس

 امر خداوند و درآورد زانو به را هستی همه توحیدش که(س)  مرضیه زهرای حرضت

 به را ما که باشیم کریم پروردگار شکرگزار باید .درآیند سجده به برابرش در که فرمود

 و (ص) محمد حرضت اسالم گرامی رسول پیروان از و فرمود هدایت اسالم دین
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 اولین از مخلوقات هدایت ماه و خورشید و آفرینش زینت آنان که داد قرار یتشب اهل

 برای اسالم دین دارند یم ابراز که مغرض مغزان یته ابراز برخالف .هستند آخرین تا

 کجای هیچ در که گفت صفت دون افالنغ این به باید هاست عرب و پیامرب زمان مردم

 یا« آمده بار ۸۸ در عوض ؛»عرب الذین ایها یا« و »قریش الذین ایها یا« نیامده قرآن

 ای�ن غیب به و پرهیزکارند که آنانی آورندگان ای�ن ای یعنی »آمنو الذین یهاا

 شدن کامل و کنند می انفاق ایم هادد شان یروز  آنچه از و گذارند یم �از و آورند یم

 .داد قرار خود حق بر گانخلیف امامان از پیروی با را دین

 و عامل ،والیتو  امامت اخرت یازدهمین ایشان از یکی میالد شادمانی به شب این در ما

 این در (ع) عسکری حسن امام حرضت الرضا ابن ،محمد ابا ،وقار با و تقوا با ،زاهد

 دنیا به هجری ۲۳۲ سال الثانی یعرب هشتم در �مه امام این .داریم حضور نور کوی

 را خود امامت سال ۶ و (ع) هادی امام بزرگوارشان پدر با همراه سال ۲۲ مدت و آمد

 مالقات ایشان با سختی به شیعیان دلیل همین به برد رس به تبعید یا و زندان در

 دوران برای شیعیان یساز  آماده و مردم هدایت از یا لحظه وجود این با ولی کردند یم

 .نشدند غافل (عج) املهدی اباصالح ،هستی جوهر ،عامل منجی شان یگرام فرزند غیبت

 عباسی سنگدل و غاصب ی خلیفه چندین با (ع) عسکری حسن امام زندگی دوران

 به که است تأسفی  مایه ولی دیدند ها کرامت حرضت آن از آنان همه و بود مصادف

 که را نفر دو عباسی معتمد حتی .نیاوردند ای�ن اش یبزرگ و مقام و شأن و امامتش

 بعدها که بود �وده مورأ م امام اذیت و آزار برای بودند رذالت و اوتسق به مشهور

 است کسی او :که گفتند چنین عباسی معتمد به و شدند شایسته افرادی از نفر دو آن

 به صبح تا ها شب و گیرد می روزه هاروز  .است خداوند عبادت مشغول همیشه که

 لرزه کرد یم نگاه مابه  زمان هر که خاص ابهتی با و وقار با و حرف کم .است عبادت

 آنان اطرافیان و ملعون خلفای خود بلکه زندان مورینمأ  تنها نه .افتاد می ما اندام بر

 و آزار بر وجود این با ولی داشتند قرارا امام شخصیت و ابهت و شوکت و عظمت به

 .ظاملین قوم علی الله لعنت .کردند تالش ایشان تبعید و زندان
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 و موال مقدس ساحت به تهنیت و تربیک عرض ضمن مبارک شب این در اینک

 هربارشانگو  وجود به متنا به عاجزانه (عج) املهدی صالحباا زمان و عرص امام رسورمان

 تاب و پیچ در زمانه بالی و کفر و نفاق و فتنه از قلب�ن ما موالی :که داریم می ابراز

 نیز چش��ان اشک حتی که زده ما دل به آتشی چنان ش� فراق و هجران ،است

 قرار باطل ی پرده پس در حق چون برسید امتتان فریاد به هاللّ  رسولیابن  .شده خشک

 با پس کنند یم یتاز  تک کرده فرض مدبر بدون را دنیا و بعید را ظهور باطلین و گرفته

 .بفرما اجابت را دعای�ن و شاد را دملان و نابود را آنان ظهورتان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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