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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ دی ٣٠      (ع) حسن عسکریشهادت امام  ی بهخط

باران، به سنگینی  یها قطره به مقدار، پایان یبو  ش�ر یباز آن خداست حمد و سپاس 

، به دوری ستارگان، به حمد پیامربان و اولیاء و عابدان و ها یانوساق، به وسعت ها کوه

حمد و ستایش جز  ی یستهشابرگزیده الهی؛ نیست معبودی  ی یفهخل ١٤به حمد 

بنده و  ینتر افضلپروردگار حکیم، ُسبوح و قدوس و سالم و صلوات بر بهرتین و 

 .اش یگرامرسولش حرضت محمد (ص) و بر خاندان 

دارد  در تپش باطل به سوی نابودی قدم برمی ها جانزمان که  سالم و رحمت الهی آن

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

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

افروزد و پاهای  می حق جانشان در پرتوی به دست قوی و پر قدرت امامت بدهند

که در  شود یمتاریکی جهل به عملی شکوفا بدل  شتابند یمشان به سویش  مصمم

در حیرت، رس انگشتان خویش را به دندان  ها عقلآشکار گشته و  ها نهان اش ییشکوفا

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

دولت ظهور موالی�ن امام عرص و زمان (عج) از زبان مادر  چه زیباست توصیف

. باید خداوند کریم را شاکر باشیم که بهرتین نعمت و رحمتش را برای�ن شان یگرام

حفظ فرموده که با ظهورش، حق مداران در رکابشان به شکوفایی ک�ل رسیده و 

در شب  یننش دل ی مقدمه انگشت حرست به دهان خواهند گرفت؛ شاید این  باطلین،

، گوهر و گنجینه الهی یعنی یازدهمین اخرت امامت و والیت، شان یگرامشهادت پدر 

عال و زاهد، باتقوا و باوقار، با عفت و حیا، ابا محمد، ابن الرضا، حرضت امام حسن 

 انتقام پروردگار از باطل برطرف شود. ی وعدهعسکری (ع) اندکی از غم و اندوه�ن با 

عسکری (ع) به اعرتاف دوست و دشمن، مههر ابهت پروردگار عال، ابهت امام حسن 

بیت و ابهت اسالم بود و دارای کرامات زیادی بودند که یکی از این کرامات  اهل

سازی شیعیان برای دوران غیبت فرزند بزرگوارشان، امام  سازی و تعلیم و آماده فرهنگ

و مشکالت و با  ها یسختهم را با تحمل املهدی (عج) بود. این م عرص و زمان، اباصالح
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که باطلین با حداکث توان خود  یا زمانهانجام ترینات و دادن سفارشات خواص در 

شان را  گرامی ی خانوادهکن کردن امامت و والیت داشتند و ایشان و   سعی در ریشه

د که شدیداً تحت مراقبت و ظلم قرار داده بودند انجام دادند و به شیعیان آموختن

 چگونه باید از وجود امام عرص خود کسب فیض کنند.

دشمن ظال و پلید، معتمد عباسی لعنت هللا علیه با وجود این همه ظلم و 

سخت، باز چون تحمل انوار و بزرگی شأن امام حسن عسکری (ع) را  یها مراقبت

د هجری مسموم و به شهادت رسان ٢٠٦االول سال  نیاورد ایشان را در هشتم ربیع

 لعنت خدا بر او و پدران قاصبش باد.

اکنون ضمن عرض تسلیت به پیشگاه موال و رسورمان امام عرص (عج) به مناسبت 

داریم که: موالی ما، چش�ن پر اشک�ن  شهادت پدر بزرگوارشان، حضورشان اعالم می

د دل سوخته از ظلم به پدرانتان را شا در انتهار ظهور است که با انتقام از باطلین،

 فرمایید.

غم  یها قلبشویم برای مرهم زخم  حال که به اولین روز امامت موالی�ن نزدیک می

الهی رسور عاملیان  همتای یبدر وصف دولت ظهور از مادر هستی کوثر  مان یدهد

که ایشان فرمودند: که پدر بزرگوارم،  کنیم یمرا نقل  هایی یترواهللا  حرضت زهرا سالم

خود فرمودند: ای یاران و  ی نامه یتوصدر قسمتی از حرضت رسول خاتم (ص) 

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  ی ینهس

نند بتوانند بر آفرینش مخصوصاً یاران حرضت در هر لحهه که اراده ک ی همهشد تا 

 عوامل زمین تسلط یابند.

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

ظهور مانند به دنیا آمدن  ی نشانهچنین فرمودند: اولین  باشد یماطهار  ی یعنی ائه

ر تام رحمت الهی وجود مبارک پیامرب (ص) ترک خوردن دیوارهای ظلم خواهد بود؛ د

ای  مرتفع تبدیل خواهد شد و هرگز هیچ اراده هایی ینزمبلند به  یها ساخت�ندنیا 

اولی نشانه دوم که  ی نشانهشود؛ بعد از  ها آن نخواهد توانست تا مانع ویران شدن

به درون خواهد آمد و  یا بستهشدید است آغاز خواهد شد و از هر محل  یها طوفان
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مانند قوم صالح بر زمین خشک خواهد �ود؛ طوفان از  مرشکین و منافقین زمان را

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

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

سوم کسانی  ی نشانهدر شوند تا به دولت ظهور بپیوندند و  اتفاق افتاده آماده می

تا در دولت ظهور زندگی کنند و  شوند یممجدداً به حیاط کوتاه مدت برگشت داده 

هستند که  ءاین افراد شامل انبیا و اولیا شوند یممجدداً به عال برزخ برگشت داده 

 یها نعمتاز  توانند یمدر زمان ثابت �انده و هرگاه اراده کنند  ها آنزندگی و مرگ 

منتهران واقعی در قبل از ظهور چنین دولتی که به  ی یفهوظتفاده کنند پس آن اس

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

 منکر خواهد بود.

ایشان  یدعاهاو  ها مناجاتحال در این شب شهادت امام حسن عسکری (ع) یکی از 

 :کنیم یمایراد فرمودند را نقل قول  شان یامگر را که در وصف منتهرین فرزند 

از اع�ِق  ییها چشمهلطف توست،  یها رسچشمهبار الها قلبم، دریای اتصال به 

تا لِب سوخته از عطش را �ناک کنند؛  دارند یمبر  یا جرعهوجودها پس نوشندگانش 

تا  گذارند یمتا طعمش را حس کنند و سپس رس را بر چشمه  نوشند یماول را  ی جرعه

لطِف  ی رسچشمهعطششان فرو نشیند و جانشان سیراب گردد و اکنون امت جدم بر 

شان  ناککنند و تو ای پروردگارم، جان عطشتا لبی �ناک  اند نشستهبارگاه پر عهمتت 

هجران، به گلستانی از وصل  یها سال ی سوختهرا مه�ِن سلسبیل لطفت بن� تا کویِر 

بهشت، به مشام بهشتیان همچون پیراهن یوسف باشد که  بدل شود و عطر و بوی

دیدگاِن نابینای دهر را بینا کند تا شیفتگان وصلت بر دامن حق چنگ زنند و سیاهی و 

گذشتگان، برای همیشه به فراموشی  یها داستانبخوانند که در  یا افسانهتباهی را 

 سپرده شود.

به سوی پروردگار کریم بلند  حال ای مه�نان کوی عشق دست و جان نیازمان را

و آنان رس باز زدند  یدا سپرده ها کوهالعاملین، فرمودی امانت را به  که: ای رب کنیم یم

و انسان، آن را در جهالِت درکش پذیرفت؛ جهالتی که افتادِن از آغوش پروردگارش بود، 
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نش را از آغوِش رحمتش به غربتی سقوط کرد و آن را به آب دیده آراست تا بازگشت

امامت  داران امانتبپذیری، بازگشتی که توبه ضامنش بود پس ای یاور بیچارگان، به ما 

منزِل اولیه جهالت�ن به رس  با توبه از ایم یدهکشترحم کن تا امانتی را که به دوش 

 برسانیم پس در راه رساندنش ما را یاری فرما.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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