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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ١٤٠١ مهر ١١      (ع) حسن عسکریشهادت امام  یبهخط

آفرینش آنگاه که فرمان داد موجود شو، موجود شد و آنچه موجود  یکنندهآغاز  به نام

بر درگاه شد گردن اطاعت بر خالقش را ض�نت موجودیتش اعالم �ود تا همگان 

و به  مینگریمحال به خود رس تسلیم فرود آورند و جز او را نخوانند.  اشییایکرب

و  بر دو پا راه برویم ،شویمتا به نام انسان شناخته  میاآمده. میشیاندیمخالق�ن 

مطلوب نگریسنت باشد و درو�ان جز برای خالق�ن فاش نشود.  مانیظاهر  یچهره

که  قراریب. اقیانوسی است تازدیمدرونی که گاه بر عرش تکیه دارد و گاه بر فرش 

نیست. پس با فرستادن رسوالن و جانشینان  یاکنندهرا جز آفریدگارش فاش  اشیشگفت

یم. به الیه راجعون دهدیممژده  آغوشش. او را به دیگشایمرسوالن رمز جان را 

او را بنوازد و یا رب ربش  اشوعدهتا به است  اشکردهو منتظر بازگشت سفر  خواندش

 را در آغوش رحمتش پاسخ دهد.

پر مهر و نازنین رسوالن و جانشینانشان مخصوصاً خاندان رسول خاتم  یهاقلببله 

عزت و نجات و ی یگاه محبت و نام نیکوی آنان مایهحرضت محمد (ص) همیشه جا

آخرینشان امام عرص و  یحقهوجود منتظر دولت  یهمهبوده و اگر با  مؤمنانافتخار 

مداری و مبارزه با و حق ییجوحقباید همواره زمان اباصالح املهدی (عج) باشیم 

چون رحمت الهی  درونی و بیرونی را چون اکسیژن هوا بر خود الزم بدانیم یهاباطل

در  هاجاندر دقایقی است که جهان منتظر نوای جاء الحق و زهق الباطل است تا 

احسان الهی اطعام شوند. فقیران  یسفرهالهی شکوفا شود و همگان بر رس  یوعده

 یمردهدست در دست اغنیاء نهند و همگان به صدای ملکوتی رسورشان از کالبد 

بخشی شوند که گرمای وجودش شوند تا شاهد تابش خورشید زندگی خویش فراخوانده

 اشوهیمتبدیل �اید که  هاییوجود را به شکوفه یهاساقهخشکیده بر روی  یهاگره

ر وجودش تا با کندیمو همواره از منبع انوارش تغذیه  آوردی�را به یاد  ظل�ت شب

 باری بهشتی شود و طراوتش خزانی به دنبال نداشته باشد.
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اینک در این شب پر از حزن و اندوه به سوگ شهادت امامی در این کوی عشق حضور 

 ینهیگنجشیعیان برای چنین دولتی هستند. ایشان گوهر و  یکنندهداریم که آماده 

الهی، یازدهمین اخرت امامت و والیت، عامل و زاهد، با تقوا و با وقار، با عفت و حیا، ابا 

حرضت امام حسن عسکری (ع) هستند که به اعرتاف دوست و  ،الرضا، ابنمحمد

ت اسالم بود و دارای کرامات بهو اُ  تیباهلبهت مظهر اُبهت پروردگار عامل، اُ دشمن 

شیعیان برای  یساز آمادهو تعلیم و  یساز فرهنگزیادی بودند که یکی از این کرامات 

بود. این مهم  اباصالح املهدی (عج) ،امام عرص و زمان ،دوران غیبت فرزند بزرگوارشان

 یازمانهو مشکالت و با انجام مترینات و دادن سفارشات خاص در  هایسخترا با تحمل 

کردن امامت و والیت داشتند و  کنشهیرکه باطلین با حداکرث توان خود سعی در 

و ظلم قرار داده بودند انجام را شدیداً تحت مراقبت  شانیگرام یخانوادهایشان و 

و به شیعیان آموختند که چگونه باید از وجود امام عرص خود کسب فیض کنند.  دادند

عباسی لعنت الله علیه با وجود این همه ظلم و  دشمن ظامل و پلید، معتمد

را سخت باز چون تحمل انوار و بزرگی شأن امام حسن عسکری (ع)  یهامراقبت

هجری مسموم و به شهادت رساند.  ۲۰۶سال  االولعیربنداشت ایشان را در هشتم 

 لعنت خدا بر او و پدران غاصبش باد.

 یهاقلبشویم برای مرهم زخم حال که به اولین روز امامت موالی�ن نزدیک می

الهی رسور عاملیان  همتاییبدر وصف دولت ظهور از مادر هستی کوثر  ماندهیدغم

که ایشان فرمودند: که پدر بزرگوارم،  کنیمیمرا نقل  هایییترواالله حرضت زهرا سالم

خود فرمودند: ای یاران و  ینامهیتوص حرضت رسول خاتم (ص) در قسمتی از

مددکاران دولت ظهور، بر خود افتخار کنید که نور قرآن را که از خزائن غیب است به 

یاران و مددکاران حرضت مهدی وارد خواهند �ود و آن نعمت باعث خواهد  یینهس

بر  آفرینش مخصوصاً یاران حرضت در هر لحظه که اراده کنند بتوانند یهمهشد تا 

 عوامل زمین تسلط یابند.

ظهور که دانش آن فقط مخصوص راسخون به علم  یهانشانههمچنین رسور عاملیان از 

ظهور مانند به دنیا آمدن  ینشانهچنین فرمودند: اولین  باشدیماطهار  ییعنی امئه

رحمت الهی وجود مبارک پیامرب (ص) ترک خوردن دیوارهای ظلم خواهد بود؛ در متام 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


3 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

ای مرتفع تبدیل خواهد شد و هرگز هیچ اراده هاییینزمبلند به  یهاساخت�ندنیا 

اولی نشانه دوم که  ینشانهشود؛ بعد از  هاآن نخواهد توانست تا مانع ویران شدن

به درون خواهد آمد و  یابستهشدید است آغاز خواهد شد و از هر محل  یهاطوفان

مرشکین و منافقین زمان را مانند قوم صالح بر زمین خشک خواهد �ود؛ طوفان از 

اطهار  یامئهصدیقین راه خدا و پیامرب و  ءِ ا وارد خواهد شد ولی کسانی که جز همه ج

به آنچه  اعتنایبباشند این طوفان را مانند یک نسیم بهاری احساس خواهد �ود و 

سوم کسانی  ینشانهشوند تا به دولت ظهور بپیوندند و در اده آماده میاتفاق افت

تا در دولت ظهور زندگی کنند و  شوندیمکوتاه مدت برگشت داده  تمجدداً به حیا

هستند که  ءاین افراد شامل انبیا و اولیا شوندیممجدداً به عامل برزخ برگشت داده 

 یهانعمتاز  توانندیمهرگاه اراده کنند  در زمان ثابت �انده و هاآنزندگی و مرگ 

منتظران واقعی در قبل از ظهور چنین دولتی که به  ییفهوظآن استفاده کنند پس 

معروف و نهی از دنبال رضای الهی هستند عمل به دستورات قرآن کریم و انتشار 

 منکر خواهد بود.

پر از کفر و فساد،  یمعهجارسور عاملیان در این زمانه و سفارشات گهربار  پس با این

به دامان قرآن کریم پناه برد و با عمل به دستورات و ظلم باید  ییایحیبفتنه و نفاق، 

کمر  اطهار برای نرش دین و امر به معروف و نهی از منکر یامئه یهاتیهداآن و 

از منتظران واقعی آن دولت کریمه باشیم. برای اجابتش فریاد همت بست تا ما نیز 

 :میکنیم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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