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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ١٤٠٠ مهر ٢٣      (ع) حسن عسکریشهادت امام  ی بهخط

 و روشنایی و اوست در هرچه و آس�ن و زمین کرد خلق که را پروردگارمان ستاییم یم

 ،پناهان یب پناه که ستو ا توانای قدرت ید در ذلت و عزت و یُحیی و یُمیت تاریکی،

 را تو خداوندا پس است مظلومان نجات ،بی�ران شفای ،فقیران ثروت ،درماندگان یاور

پس ای  گویید تسبیح شامگاهان و صبحگاهان در مرا که فرمودی خود که شاکریم

 عظمت از �ادی تا آفریدی گوشت و پوست از پوششی جانم ی ینهگنج پروردگارم در

 ی احاطه از را مبارک نام ینا شهد پس است خلیفه نام دار یراثم که باشد خلقتی

 و شود شیرین آن با جان کام تا بخش ییرها عظمتت با بارگاه جاللت به اماره نفس

 افسوس. ولی پیونددب حرو  رانوا به و گشته آزاد کلمه حصار از مناجات و دعا

 امیر فرموده به .رسد ی�هم  اجابت به پیوندد ی� روح�ن انوار به تنها نه دعاهای�ن

 های�ندعا .الدعا تحبس التی الذنوب اغفرلی هماللّ  فرمودند: که (ع) علی مؤمنان

 شود �ی عرضه پروردگار پیشگاه به و شده حبس وجودهای�ن در گناها�ان ی واسطه به

 پرمهر دامان به باید پس .کند یم منور را روح�ن نه و رسد یم اجابت به نه نتیجه در

 به عمل مودت رشط و است ودتم آن رشط و جست یاری و زد چنگ یتب اهل

 قدرمتند یها دست که است صورت آن در که است کریم قرآن در خداوند دستورات

 در دارد پی در را آخرت و دنیا سعادت و نجات و آمد خواهد بندگانیاری  به یتب اهل

 .شد نخواهد پذیرفته نیز توحید بلکه نیست پذیرفته مودتی تنها نه صورت این غیر

 مقدس ی خانه این در والیت و امامت آس�ن اخرتان آن از یکی سوگ به روز این در ما

ه و ما از تر مهتاب و خورشید از تر تابنده که رویم می ای سینه رساغ به. اینک ایم نشسته

 چون و بود دیگر نور بر افزون نوری کرد می آغاز سخن چون است هرگ از منورتر

 از ستاره یازدهمین ایشان .داد یم نوازش را ملکوتیان گوش مناجاتش گزید یم خاموشی

 که است عسکریمشهور به  حسن امام ،الرضا بنا ،محمد ابا ،والیت و امامت آس�ن

 امام آن شهادت و هجری ۲۳۲ سال الثانی یعربهشتم  در بزرگوار آن باسعادت والدت

عمر  .افتاد اتفاق الله لعنت عباسی معتمد دست به ۲۶۰ سال االول یعرب هشتم ه�م
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 (ع) ریعسک حسن امام .بود سال شش ایشان امامت مدت و سال ۲۸ مبارکشان

 امام با که بودند ساله سه .بردند رس به تبعید در یا زندان در یا را عمر متام تقریباً 

 آن با همراه سال ۲۰ مدت و آمدند سامرا در تبعید به بزرگوارشان پدر (ع) هادی

 هربارگ سخنان از .داشتند قرار شدید مراقبت با تبعید در یا و زندان در یا حرضت

 دو ،باشد ش� اع�ل ی واسطه به خدا یسو  به مردم دعوت :فرمودند که است ایشان

 و بعد نفع خداوند به ای�ن اول نیست خوبی و صفت آن باالی که است صفت

 .مؤمن برادران به رسانیدن

 شب در (عج) املهدی اباصالح ،مانعرص  امام مقدس ساحت به تسلیت عرض ضمن ما

 ما موالی :داریم می عرضه خدمتشان (ع) عسکری حسن امام بزرگوارشان پدر شهادت

 برای امامان پرسعموی را خود زویر و ریات لباس در عباسی کوردل ظاملان و غاصبان

 آنان ی ینهک و دشمنی جنایتکارشان و مکار ی چهره پشت در و کردند می معرفی مردم

 به جنایتکارشان دست به ناامام مقدس وجود از تن شش که یطور  به داشتند دل در را

 را بهرتین من :فرمود که الهی رحمت و تدبیر بر سپاس و. پس شکر آمدند نائل شهادت

 فرمودم. حفظ ینمؤمن برای

 :داریم یبرم دعا به دست خامته در

 ای لحظه ایشان و گذشت و تزویر ظلم حصار در (ع) عسکری حسن امام زندگی بارالها

عرصمان  امام ،شان یگرام فرزند زمان این در ،شدندن غافل شیعیان یاری و هدایت از

 بردار فرمان راما  .شدندن غافل ما یاری و هدایت از یا لحظه هستند غیبتدر  نیز اگر

 .بده قرار ایشان

 .بیفزا یتب اهل عزتبر  و خشک را یتب اهل دشمنان ی یشهر هابارال

 تعجیل بفرما. �نموالی دولت ظهور در لهاابار 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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