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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠١ آبان ١٠     (ع) عسکری حسنامام  والدت یبهخط

و به  یبه قطرات باران بهار  ،یبه لطافت شبنم صبحگاه ،یبه وسعت عرش اله یحمد

و رح�ن  میو حک میو رح زیپروردگار عز یستهیشا یهفت آس�ن س�ع ینیسنگ

بر درگاه جود  یبندگ یشانپیپس  .ردیگیمو  بخشدیم اتیبه همه موجودات ح .است

از نفس اماره و  ییرها یبرا میخواهیم ددر همه حال از او مد .مییسایم شیو سخا

در لباس  گرانید بیدر فر یآن شدند و سع ریکه اس یکسان .شیهالهیحمکر و 

 :به آنان گفت دیدارند با یمسل�ن

تا بندگان خدا را  ندیآرایمرا با نام پروردگار  شیکه ظاهر خو یبر احوال کسان یوا یا

از  یلباس یعنی ستا نقطرا انددهیپوشآنچه  نکهین بکشانند غافل از ااالشیام طرفبه

نفس اماره  یدر خنکارتش را پس حر  را به آنان داده شده اشوعدهآتش که از قبل 

 نکهیغافل از ا گذارندیم شیبه �ا بایقالب ز کیهر روز جانشان را در  .کنندی� حس

عذاب  نیتربزرگ .امکرده ایدردآور را مه عذابیتان یبرا شیمن از پ :خالقشان فرموده

تا به آنچه در  کندیاست که جان انسان را از رحمت پروردگارش جدا م یغفلت یلها

به  ایرا در بازار دن یامانت اله نیکه ا ییهاجانبر  یوا ، پسکند شهیرو دارد اند شیپ

که  دندیرا خر یظلمت انیپایبرحمت  نیفروخته و در عوض ا زیناچ ینار یدرهم و د

را به  یشان صفتلیجان ذلصفت که جز  یانیروهیس .کندیمرا معنا  یو تباه یاهیس

ی�رش واهرگز به ان کهیدرحال روندیم ییروشنا یهمراه ندارند پس با شتاب به طرف

در قول پروردگار عامل  شیبرا یکه نجات شودیمغرق  یجانشان در ظلمت یو کشت رسند

پروردگار  فظشخود را نابود کردند چون حق جاودانه است و حا انآن .شودی� افتی

 .و رح�ن است میحک

ه زمانه ب نیکه در ا (س) هیمرض یحرضت زهرا ،انیرسور عامل ه استفرمود بایز چه

خود  یهاخواستهبه  دنیرس یبرا یالهیرا وس نید یاعده .آن را حس کرد توانیم عینه

فساد  یهانفسبه  دنیو رشط و رس دیقیب یرا مانع آزاد نید یاو عده دهندیقرار م
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و  دانندیمو رسکش خودشان است  دیخود که برگرفته از نفس پل یدرون عناد وو کفر 

 (ع) یدر زمان امامان مخصوصاً امام حسن عسکر  .است خیهمه تکرار تار هانیا

 دادندیمو آزار قرار  تیرا تحت فشار و اذ شانخانوادهو  شانیا یغاصب عباس یخلفا

با تحت حصار و  ،قطع کنند یواقع نیمؤمنو  انیعیشان را با شارتباط کردندیم یسع

تحت  عرصمسل�نان آن  یهیبقو  دندیرسیمخود  دیپل اتیمراقبت قرار دادنشان به ن

 شرتی�وده هر روز ب جسارتبه وجود مقدس امامان  تیباهلدشمنان  غاتیتبل ریتأث

 .بودند هر ماانفس  ریاز امامت فاصله گرفته و اس .شدندیمه غرق تندر فساد و ف

که  یجهل ،رفتندیمفرو  نیسنگ یلجه در شرتیهمچون مردمان عرص حارض هر روز ب

عمرشان  یهودگین را در باتا جان مردم کشدیمها را به دنبال خود مر ع ینیسنگ

 چیکه ه یمسل�ن انیبر مدع یوا ،بنگرند شانیهاچهرهبه  تگرانیهدا .کند پارهپاره

 ییهستند که صدا یتوخال یهاطبلآنان  .ندارندرا به همراه  یاله نیاز د ینشان

ن همواره در زمان رشاکف یکه بو  یمتعفن یجسدها .آورندمی ارمغان بهرا  خراشگوش

 .شود حودر زمان م یو باطل به مانند کفتا حق بر باطل غلبه کند  ماندیم یباق

امام  �نیبه ساحت مقدس موال تیو تهن کیشب مبارک ضمن عرض ترب نیدر ا نکیا

به وجود  (ع) عسکری حسن امامپدر بزرگوارشان  الدیبه مناسبت م (عج)عرص و زمان 

 :که میخواهیمبه متنا  میهر جمعه از پروردگار کر موال ما :میداریابراز م شانگهربار 

، َوأَْدِحْض ِبِه الْباِطَل، َوأَِدْل ِبِه أَْولِياَءَك، َوأَْذلِْل ِبِه أَْعداَءَك «  »اللُّٰهمَّ َوأَِقْم ِبِه الَْحقَّ

وستان خدا را به برپا دار و باطل را نابود گردان و داو حق را  یلهیوسبهحق را  ایخدا

تان به دولت حق برساند و دشمنان خدا را به دست ش� خوار سبب وجود مقدس

 .گردان

 یاگونهه�ن نچو  دییفرما یار ی را ما آن شدن برآورده رکه د میخواهیماز ش� به متنا 

ن او ما منتظر  رودیجهان رو به جهل و کفر و نفاق و فساد و فتنه م دیدار یکه آگاه

ش�  ییو راهن� تیبا هدا دیکن مانیار ی ،میابییو آن را � میعمل به حق هست مشتاقِ 

 :فرمودند (س) یکرب  نبیکه حرضت ز یاگونهه�ن میعمل کنمدار شده و به حق حق

منتظر  :دیفرمایمکه محقق شود و سخن پروردگار  همیکر اتیتا آ میرویم نکیا
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که همواره زمان در جانش به  یانتظار  .دیظهور آ یصحنهبه  میمنتظر زیما ن ،دیمبان

 آنان .که زبان انتظارشان قدرت گفنت مصائب جانشان را ندارد ید و منتظراندار  عهیود

بلکه روح را  کندی� حرو جمکه جان را  ، تیریباطل قرار دارند ررستی در همواره

 هیهد نیرا که بهرت شیزندگان عمر خو یجامهدر  یمردگان کهیطور بهکرده  یمتالش

کربال به دولت امام  یچون شهدا یارانی انشانیدر م .رسانندیمگار است به امتام ورد پر 

هستند که نشان  یناآنان ه�ن .کنندی� یا جز به فرمان حق زندگر یز وندندیپیم

و همواره  کوبندیم نهیبلکه آن را با افتخار به س شودی�در زمان گم  شانیمسل�ن

 :زنندیم ادیظهور حق فر یبرا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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