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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨ اسفند ٣      (ع) حسن عسکریشهادت امام  ی بهخط

ها از ستایش،  پروردگار عظیم و کریم است که زبان ی ستهیشاحمد و سپاس سزاوار و 

هایش  حیران و نعمت عظمتشها در مجد و  ناتوان و اندیشه مشیتعظتجید و 

بیکران، احسانش فراگیِر بندگان، سالطین و گردنکشان در برابرش عاجز و ناتوان، 

 ترین کری�ن است. ، سلطنتش جاویدان، عزیزتریِن عزیزان و کریمپایان بیقدرتش 

ن حرضت محمد (ص) و کنیم بر افضل پیامربان و اکرم رسوال  خدایا از تو درخواست می

بر خاندانش درود فرستی که همگی از پاکان و از امامان و پیشوایان، راهن�یان، 

هایی که  های نجات هستند. ه�ن های �ایان و کشتی موالیان، ستارگان درخشان، پرچم

سفارش  دستوراتشانات به مودت و پیروی از  ای خداوند کریم خودت و رسول گرامی

و رستگاری را در امامت و والیتشان قرار دادی. ولی افسوس که فرمودی و نجات 

ای از بندگان ناسپاس قدر نعمت تو را ندانسته و کفران آن �ودند و امامان را در  عده

نپذیرفتند و جسارت ورزیدند، آزردند، اسیر و زندانی و تبعید کردند و  مقامشانشأن و 

با کرامت تو نعمت و حجتت را تام  به شهادت رسانیدند. لیکن ای خداوند رحیم و

دور �ودی. ما تو را  قدرناشناسانرا از دسرتس ناسپاسان و  آخرینشان�ودی و 

ها و تدابیرت مخصوصاً به این اراده که بر اساس علِم ازلی  ی حکمت همه ی واسطه به

 .گزاریم سپاسو ابدیت بوده است تو را 

الیت، عال و زاهد، با تقوا و با وقار، با ی امامت و و  در شب شهادت یازدهمین ستاره

عفت و با حیا، ابا محمد امام حسن عسکری (ع) واقع شدیم که به اعرتاف دوست و 

 و ابهت اسالم و انسان کامل بودند. بیت اهلدشمن مظهر ابهت پروردگار عال، ابهت 

ازی و س ها زمینه امام حسن عسکری (ع) دارای کرامات زیادی بودند که یکی از آن

تعلیِم شیعیان برای دوران غیبت فرزند بزرگوارشان حرضت مهدی (عج) بود. امام به 

شیعیان آموختند در صورت عدم حضور فیزیکی اماِم عرصشان چگونه از کرامات وجود 
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ها و  مند شوند. امام حسن عسکری (ع) این مهم را با تحمل سختی بهره مقدسشان

 ن سفارشاِت خاص به شیعیان به انجام رسانیدند.مشکالت و با انجام ترینات و داد

هجری ایشان را مسموم و به شهادت  ۲۶۰سال  االول عیربمعتمد عباسی در هشتم 

 رساند لعنت هللا علی القوم الظاملین.

در شب شهادت این امام ه�م قسمتی از سفارشات ایشان به شیعیان و دوستداران 

خواهیم ما را در انجام این سفارشات  منان می کنیم و از خداوند را بیان می بیت اهل

 مدد فرماید.

گونه که اسِم ما  ی ما هستید پس ه�ن کنید که شیعه فرمایند: اگر اعالم می ایشان می

، ش� هم زینت باشید. بیت اهلی خود کنید تا برای ما  زینت ش�ست تقوا را پیشه

ی  و زشتی پرهیز کنید تا مایه ما جلب کنید و از گناه سوی بهمودت و محبت مردم را 

 ننگ ما نباشید.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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