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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ آبان ٣      (ع) حسن عسکریشهادت امام  ی بهخط

 شکر و سپاس پروردگار رح�ن و کریم و حکیم را سزاست که از رس رحمت و حکمتش

رسور عاملیان  نظیر یبخلقتش، وجود با برکت و مطهر و  ی ینهگنج ینتر بزرگدر عطای 

إِنَّ . فََصلِّ لَِربَِّك َوانَْحرْ . إِنَّا أَْعطَيَْناَك الَْكْوثَرَ «به پیامرب فرمود:  حرضت زهرای مرضیه (س)

 .پس شکرگزار باش و قربانی کن ،ما کوثر را به تو عطا کردیم». َشانِئََك ُهَو اْألَبَْرتُ 

را درک نکردند و زمان  قدر گراندر آن زمان بزرگی این نعمت و گهر  مسل�نولی امت 

تا ابد روشن  پروردگار با فرزندانش با یازده شعاع نور ی یهجارنشان داد که این کوثر 

و هر کس به آنان توسل  باشد یمتاریک و راه هدایت و نجات وجودهای  ی کننده

امت  مخصوصاً ت ورزید نابود گشت. غفل ها آنبجوید رستگار شود و هر کس از 

علم و و  ها یخوبحسنات و  ی همهکه موال و رسوری در کنارشان است که  آخرالزمان

 ی ارادهکه زمان در انتظار است تا با قیامش  ارث برده عرفان و حکمت را از مادر به

 .گار را از خلقت آدم به همگان نشان دهدپرورد 

که: سالم بر زمان آنگاه که لب به  آن را بیان فرمودنداین مورد رسور عاملیان چنین در 

را به میدان عمل دعوت  ها عقلسخن گشاید تا پرده از رازی بردارد. رازی که توان 

. جانش در پرتو دارد یمکتاب آس�نی چند قدمی بر  ی فرمودهگاه طبق  .کند یم

بان حیاتی را ضبط گویا تا رضشاهدی  شود یمزمان  .رسد یممعجزه از تاریکی به نور 

. فرمانده رگ ترم یکنزد من از رگ گردن به ش� :رضبانی که پروردگارش فرمود کند.

 .شناسد ی�از حیاتی که م�تی را  تر یکنزدضامن حیات ظاهری است و پروردگار 

که همواره صبحگاهان و  گنجاند یمتوان عقل زمان را در حیات عمری اینک 

حیاتش امانتی است  ی زمزمه طی �وده. به هم پیوسته یا رشتهشبانگاهان را چونان 

 آنگاه که پای در رکاب مرگ کنی خواند یمذخیره �وده پس او را  اش ینهسکه زمان در 

در حیاتی  شناسی یم. مرا خواند یمشیرین تو را  یا زمزمهزمان خارج شوی.  ساعت و از

ولی اکنون در قالب  دیدی یمساعت  مرا در قالب شد یمکه عمرت محسوب 
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تا به  را در خود ذخیره �وده هایت یهثانو  ها لحظهکه  بینی یم یدار  امانت

خارج شو و به دیدار  (عج) تحویل دهد. پس با خیالی آسوده از زمان الزمان صاحب

 گاهان و شبانگاهانش در امتداد رحمت الهی در چرخش است. مکانی برو که صبح

 زمان و عرص امام زهرا یوسف رسورمان و موال ،عاملیان رسور ی فرموده این با پس

 که هستند کسانی سعادمتند و رستگار .هستند کنارمان در) عج( املهدی اباصالح

 در و رفته دنیا این از آسوده خیالی با و کنند طی ایشان با را ها یهثان و ها لحظه

 وجود تنها نه مسل�ن امت زمان هیچ که افسوس ولی .شوند داخل پروردگار رحمت

 دشمنی به توان متام با بلکه ندانستند قدر را گهربارش فرزندان و عاملیان رسور مقدس

  .برخاستند آنان با

 و عامل ،والیت و امامت اخرت یازدهمین یعنی ایشان از یکی شهادت سوگ به امشب ما

 حضور نور ی خانه این در) ع( عسکری حسن امام حرضت وقار با و تقوا با ،زاهد

 عباسی خلفای زیرا گذراندند زندان و تبعید در را مبارکشان عمر متام ایشان. داریم

 آن بر) ع( عسکری حسن امام ولی مباند باقی امامت از نسلی نگذارند داشتند قصد

 نعمت و معجزه که را شان یگرام فرزند مقدس وجود و فرمودند تدبیر و بودند واقف

 ظهورش و غیبت دوران برای و داشته پنهان آنان از بود پروردگار نظیر یب رحمت و

 .�ودند یم آماده را شیعیان

 امام مورد در شیعیان به آگاهی و آموزش با توأم که را زیبایی مناجات شب این در

 :که کنیم یم نقل (ع) عسکری حسن امام از را است) عج( املهدی اباصالح زمان و عرص

 اع�ق از ییها چشمه. توستلطف  یها رسچشمه به اتصال دریای قلبم الها بار

. کنند �ناک را عطش از سوخته لب تا دارند یم بر یا جرعه نوشندگانش پس ،وجودها

 تا گذارند یم چشمه بر را رس سپس و کنند حس را طعمش تا نوشند یم را اول ی جرعه

 لطف ی رسچشمه بر جدم امت اکنون و گردد سیراب جانشان و نشیند فرو عطششان

 را عطشناکشان جان پروردگارم ای تو و کنند �ناک لبی تا اند نشسته عظمتت پر بارگاه

 بدل وصل از گلستانی به هجران یها سال ی سوخته کویر تا بن� لطفت سلسبیل مه�ن

 دیدگان که باشد یوسف پیراهن همچون بهشتیان مشام به بهشت بوی و عطر و شود
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 تباهی و سیاهی و زنند چنگ حق دامن بر وصلت شیفتگان تا دینا کنب را دهر نابینای

 سپرده فراموشی به همیشه برای گذشتگان یها داستان در که بخوانند یا افسانه را

 .شود

 یرساپا کند درک را زهرا یوسف احسان و لطف از یا جرعه کس هر راستی به بله

 با را حق و کرده قیام باطل علیه رکابش در تا شده مقدسش وجود مشتاق و شیفته

 .کند احساس وجود متام

 :خوانیم یم را او همگی آن برای نیز ما پس

 اللهم عجل لولیک الفرج
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