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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

  الشّریف فرجه تعالی اهلل عجّل با امام زمانامام حسین ی رابطه

ست ،  ی ممدّ زیتار  ااحنت   ، حستن   منتقم  امتام   ، جزای کربال،امام زمان ،ظهور کلیدواژگان:

 زیار  عاشورا، دعای ادب ، خوااخواهی، کوف ، ممّر حکومت، امقحان الهی، تفکنک خبنث و طنّب. 

 های عالم درمصیبت ی جزای کربالست. همه الشّریف فرجه تعالی اهلل عجّلعصر  ظهور حضرت ولیّ

  1کربال جمع شد و جزای آن شد این آقا.

مند بوداد بدااند ک  ی قبل ای  عبار  را ممداری خدمققان توضنح دادم؛ ولی دوسقان عالق در جلس 

چند شاهد روایی برای ای  ارتباط  وجود دارد. فداهارواحناعصر و امام حسن  امامبن   یارتباط چ 

 .روایا  و اکا  بهره ببری شاءاهلل هم  از ای  کن ؛ انعرض می

ی عاطفی، شب و روز  در جنب  فداهارواحناعصر س  هست، امامی ممدّ در زیار  ااحن  ب  تعبنری ک 

 امامبا ی خاصّی  رابط  حسن  امامیعنی  ی کربال هسقند؛ ی واقع  صد سال د سوگوارِ هزار و چن

 منن ب  امنرالمؤ ، راجعکنندمی   یروز گر ک  شباا ای  تعبنر را  ارواحنافداهزمان امام. داراد ارواحنافداهعصر

 ب  امامامّا راجع اداراد؛ب  سایر آباء کرامشان ه  راجع ؛اداراد ب  حضر  زهراحقّی راجع اداراد؛

زماا  مرا ب  اگر روزگار و  ،خََّرْتِنى الدُُّهورُ اَ فَ َلِئْن : آمده استس  ی ممدّ در زیار  ااحن  داراد. حسن 

را را  الهی مو ممدّ ،َعْن َنْصِركَ  اْلَمْقُدورُ  یعاَقنِ  وَ ، خنر ااداخت و روز عاشورا ابودم تا شما را یاری کن تأ
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و  ،ُمحارِبا   ُكْن ِلَمْن حارََبكَ اَ َو َلْم ، ی کربال شما را اصر  و یاری کن  بازداشت ک  بقواا  در صحن از این

ی  و با کساای ک  کنن  ،اْلَعداَوَة ُمناِصبا  َنَصَب َلك َ  َو ِلَمنْ ، بجنگ جنگنداد، با شما تا با کساای ک  ابودم 

حال ک   ،َو َمسآء   َصباحا   ْنُدبَ نَّكَ َفَلَ  ،دشمنی و ممابل  کن  ،شما را ب  دل گرفقند و ب  شما دشمنی کرداد

 ِكَينَّ بْ َو َلَ  .گری  مییا اباعبداهلل ها در مصنبت تو ای جدّ بزرگوارم  شب یها و هم  ی صبحهم  ،ودماب

یا  ؛گری  جای اشک در مصائب تو خون می شود، ب و اگر اشک چشماا  تمام  ؛وِع َدما  َبَدَل الدُّمُ  َلكَ 

ف از مصائب در حسر  ای  حمنمت و در تأسّ ؛َو تَ َلهُّفا   ما َدهاكَ  َعلى   تََأسُّفا   وَ  َحْسَرة  َعَلْيكَ ! اباعبداهلل

قدر  ای  ؛َو ُغصَِّة اِلْكِتيابِ  ُموَت بَِلْوَعِة اْلُمصابِ اَ  َحّتى   !ای جدّ بزرگوارم ؛عظنمی ک  بر تو وارد شد

ها و در اثر  ک  در اثر سوز و گداز ای  مصنبتگری  تا این در مصائب تو میصبحگاهان و شامگاهان 

 ها و مصائب، جان خودم را ببازم و از دانا بروم.  غصّسنگننی جااکاه ای  

ب  روایاتی ک   بنا  ست.و مصائب عاشورا جدّ بزرگوارشانرابط  با   در ارواحنافداهعصرامام ای  حالِخوب، 

بن  رک  و کنند،  در کنار کعب  ظهور می ارواحنافداهعصرامامروزی ک  شود همن  سبب می، وجود دارد

 لَ هْ اَ  ل يااَ ل: وّ لَ اَ لشان ای  است: دهند. ادای اوّ اهل عال  می ی پنج ادا خطاب ب  هم ایسقند و  ممام می

 لَ هْ اَ  ل يااَ : یانِ لثّ اَ کن .  م  امامی هسق  ک  قنام می !ای جهاانان :کنند اعالم می !مِ قائِ الْ  مامُ ْلِ ا انَ اَ  مِ عالَ الْ 

از کنار ی اهل عال  ه  صدای حضر  را  دهند و هم  دومن  ادایی ک  می !مِ قِ تَ نْ مُ الْ  صامُ مْ ا الصَّ نَ اَ  مِ عالَ الْ 

 لَ هْ اَ  ل يااَ ث: الِ لثّ اَ   !مقعال  ی خدای گنراده ای اهل عال  م  شمشنرِ ااقمام :شنواد ای  است ک  میکعب  

را با لب تشن  ب  شهاد   جدّ م  حسن  !ای اهل عال  !ا  شانطْ عَ  وهُ لُ ت َ ق َ  نِ يْ سَ حُ الْ  یَ دّ جَ  نَّ اِ  مِ عالَ الْ 

ی جدّ  شده پاره پنکر پاره !ای اهل عال  !نا  يارْ عُ  وهُ حُ رَ طَ  نِ يْ سَ حُ الْ  یَ دّ جَ  نَّ اِ  مِ عالَ الْ  لَ هْ اَ  ل يااَ ع: ابِ لرّ اَ  .رسااداد

 اْلُحَسْينِ  یَ نَّ َجد  اِ ْهَل اْلعاَلِم اَ ل يا اَ س: خامِ لْ اَ  .را در دشت و صحرا عریان رها کرداد م  حسن 
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ن با اسب تاخقند ک  تمام چنا بر پنکر عریان جدّ م  حسن  !ای اهل عال  2!وانا  دْ عُ  وهُ قُ حَ سَ 

 کرداد!! و ارم ی سنن  و پهلوی او را ریز ریز های قفس اسقخوان

ااقمام خون  قنام حضر ، پنامکنند، شعار و پنام  ک  ظهور می ارواحنافداهعصر امامای  است ک  

 ست. ا چمدر دعای ادب ، دعای زیباییه  یادتان هست؛ )و در دعای ادب   است. الحسن  اباعبداهلل

ی دعا،  در بخشی از دعای ادب ، خواانده (.ااسان بقوااد با ای  دعا رفنق و اانس باشدخدا توفنق دهد 

موالی خود  ک   حالی  در ؛بنند مرتب  خود را در ای  عال  می یک ارواحنافداهعصر امامی  ای  عاشق شنفق 

َرِة اْلهادِ ى ل َتْخلُ َن بَِقيَُّة اهلِل الَّتِ يْ اَ : گوید ای ک  گ  شده و مدام پدر پدر می  مثل بچّ بنند؛ را امی  يَِة؟وا ِمَن اْلِعت ْ

 کند؛ قسمت بعدی پدرش را پندا می درکجاست؟ کجاست؟ کجاست؟  ْيَن؟اَ ْيَن؟ اَ ْيَن؟ اَ گوید:  می یکی یکی

شود ک   ای می گوا  ی دعا ب  یعنی حال خواانده شود؛ وقت عبار  عوض می بنند؛ آن میاز دور او را 

حال ایّعلی ؟يٌل فَ تُ ْلقى  ْحَمَد َسبِ اَ لَْيَک يَاْبَن اِ َهْل زاد:  بنند. حاال از دور صدا می را می ارواحنافداهعصر امامدیگر 

 ناِشُر راَيةِ  وَ  اَْيَن صاِحُب يَ ْوِم اْلَفْتحِ  گوید، می اَی َ ی َی ک  پدر خود را گ  کرده است و اَبخشهمان در 

پدر ب  دابال یکی از اسمائی ک  با آن گوید، اینها را ک  دارد می ؟ْعداءِ ُمِذلُّ اْلَ  ْولِياِء وَ الَ  اَْيَن ُم ِعزُّ  ؟اْلُهدى  

 ْينَ اَ ْنِبياِء؟ الَ  ْبناءِ اَ ْنِبياِء َو وِل اْلَ ْيَن الطّاِلُب ِبُذحُ اَ ک :  ای  است ،عال  گ  کردهدر ای  او را ک   گرددمیخود 

-لذا از امام است. الحسن   خون اباعبداهللمنقم ارواحنافداهعصرامام ؟وِل ِبَکْرَبلءَ تُ الطّاِلُب ِبَدِم اْلَمقْ 

 3؛نِ ُحَسيْ ِشعارُُهم يَا لَثاراِت الْ ، ارواحنافداهعصرامامروایت هست ک  اصحاب  رضاو امام صادق

 است.« خواهانِ حسن ای خوا»شعارشان در دوران ظهور 

وققی زیار  عاشورا  ،است  امل شده باقر آن از امام های یکی از روایتدر همن  زیار  عاشورا ک  

 یک و شصتدر صحرای کربال در سال  الحسن کنار پنکر آغشق  ب  خون اباعبداهللدارید خوااند،  می

کند و ه  حجاب زمان را. همان  ه  حجاب مکان را طی می ،واقع سالک خوااند. درمیهجری زیار  
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ل زیار  عاشورا ک  اوّ ی جمل  ببننن ،  و هم  ها را کنار بزاد شاءاهلل خدا پرده نال زیار  عاشورا ک  اوّ

در حرم  ، دیگر شما اینجا انسقند؛لی اوّ   جمل در همن ،اَباَعْبِداهللِ  لسَّلُم َعَلْيَک يااَ گوین   می

دیگر  رسندید ها ک  ل است. ب  مناا ی اوّ . ای  تازه جمل دهند کنار ضریح دارید سالم می اباعبداهلل

ر ی کربال و کنار پنک در دشت تفقنده ؛است هجری یک و شصتسال  شود؛ حجاب زمان ه  طی می

  گوا شاءاهلل ای  ن. اگویند سخ  می اید و دارید با اباعبداهلل اشسق ن اباعبداهللآغشق  ب  خو

دست ب  دعا  وقت کنار پنکر اباعبداهلل  زیار  عاشورا چنست. آن زیار  عاشورا بخوااند تا ببننند

ِت ْهِل بَ يْ اَ اٍم َمْنُصوٍر ِمْن ماِ َلَب ثَارَِک َمَع ی طَ ْرزَُقنِ ي َ ْن اَ ی ِبَک ْکَرَمنِ اَ ْکَرَم َمَقاَمَک َو اَ ْسَأُل اهلَل الَِّذی اَ فَ  اید: بلند کرده

ما کند شروزی  اهندخو می از خدا در کنار پنکر غرق  ب  خون اباعبداهلل ؛ُمَحمٍَّد َصلَّی اهلُل َعَليِه َو آِلهِ 

: . در فراز بعدیبگنریدق شوید و ااقمام موفّ ب  ااقمام خون اباعبداهلل فداهارواحناعصر ک  در رکاب امام

 .است ی  َمْهدِ اٍم ماِ َمَع ، بدل  . در اسخ بِاْلَحق  ِمْنُكمْ  اِطقٍ ماٍم ُهد ى ظاِهٍر ناِ )ثَارَُكْم( َمَع  یطََلَب ثَارِ  یْن يَ ْرزَُقنِ اَ َو 

 معقبرتر است. ی اسخ  ،ی  َمْهدِ اٍم ماِ َمَع معقمد بود  المنزان، ، صاحب تفسنراهلل طباطبایی مرحوم آیت

 امنق اباعبداهلل یب  خواخواه فداهارواحناعصر ما کند ک  در رکاب امامش یک  روز دنخواه یخدا م از

است. آمده است تا قنام ااتمام حسننی را ب  پایان  منقم  خون اباعبداهلل ارواحنافداهعصر امامد. نکن

 است، اصب شده اشااگر چنست؟ ای  پرچ  سرخ نیگی ک  باالی گنبد حسنرا برسااد. ای  پرچ  سرخ

ای ک  بازماادگان آن  شده ی تمام یعنی یک واقع  ، پرچ  مات  است؛سناهپرچ   چرا؟ .انست سناه

ف تمام اشده، ولو مقوقّ ما یعنی هنوز جنگ رف عرب،ا پرچ  سرخ در عُااد. امّ واقع ، ب  سوگ اشسق 

یعنی همن ؛ یعنی ماجرا هنوز تمام  باالی گنبد اباعبداهللای  پرچ  سرخ  ا ادام  دارد.امّ ،شده

امام  و تمام شده ماجرارا تمام کند. فکر اکنند  ماجراباید بناید و ای   فداهارواحناعصر امام است. اشده

ی ای  جنگ و ممابل ، وجود ممدّس  کننده را کُشقند و ای  جنگ ب  پایان رسند! تمام حسن 

 است. فداهارواحناالحس ب ۀحجّ
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روز عاشورا  پرسد ک  ما حدیث از امام می رابط  با زیار  عاشورا، راویِ در باقر در همان روایتِ امام

ورَنا جُ اُ َم اهلُل ظَّ عَ  فرمایند: بگویند وا  ب  ه  تسلنت و تعزیت بگوین ؟ حضر  میرسن  چگ ب  ه  می

 4؛السَّلمُ ِمْن آِل ُمَحمٍَّد َعَلْيِهمُ  ی  ماِم اْلَمْهدِ ي ِه اْلِ يَن بِثارِِه َمَع َولِ الِباُكْم ِمَن الطّ يّ اِ نا َو َو َجَعلَ  ا بِاْلُحَسْينِ ِبُمصابِن

خواهان زرگ گردااد و ما و شما را از خواب الحسن  یعنی خدا اجر ما را در مصنبت اباعبداهلل

 فداهواحناارعصر کربال و امام قرار دهد. یعنی ماجرای فداهواحناارمهدی ، همراه ولیّ خودش اماماباعبداهلل

 د. اارتباط تنگاتنگی با ه  دار کامالً

 5:ورا  نَُّه کاَن َمْنصُ اِ اْلَقْتِل  یي ِه ُسْلطانا  َفل ُيْسِرْف فِ وما  فَ َقْد َجَعْلنا ِلَولِ َمْن قُِتَل َمْظلُ ی  در ذیل آی  صادق امام

ا اگر خواسقند قصاص امّ لط  و قدرتی قرار دادی  ک  قصاص کند،کشق  شود، برای ولیّ دم او س هرکس

ِفی  نَ َزَلتْ ، فرموداد: هر آین  او اصر  شده است اکنند،اسراف  در ققل و خواریزی بنش از حدّ ،کنند

نَُّه کاَن اِ . ادشهاد  رسندت ب  ست ک  ب  مظلومنّا  حسن امام ،وما  َمْن قُِتَل َمْظلُ  یعنی. اْلُحَسْين

 ی  ُهَو اْلُحَسْيُن ْبُن َعلشود.  اصر  می فداهارواحناعصر امامی   وسنل ب  ک  است حسن  ، امامورا  َمْنصُ 

 حسن  ، امامی مظلوم کشق  آن 6.اَم طََلَب بِثَْأِر اْلُحَسْينِ ذا قاِ ا ياُؤُه َو اْلقاِئُم ِمنّ ْولِ اَ َو َنْحُن وما  قُِتَل َمْظلُ 

ی خواهقنام کند، برای خوا فداهارواحنامهدی  یّ دم حضر  هسقن ، و وققی ک  حضراست و ما ائمّ  ول

 .خنزدپامیب  حسن  امام

د، نکنسمت کوف  حرکت می ند و ب کن   را ترک میمکّ کنند، مدین  را رها می حسن  اینک  امام

االن    اجف امروزی ه  جزء کوف  است.قدر زیادی دارد. البقّ خنلی معنادار است. کوف  جاللتای  ه  

توسع  پندا  ر امنرالمؤمنن دو تا شهر شده است. کوف  کوچک شده و اجف ب  برکت مرقد مطهّ

ممصد  کوف  ک . بوده است ی کوف ای در حاشن  خشکنده کرده؛ سابق کوف  اصل بوده و اجف انزار

                                            

 .171 صالزّیارات، قولویه، کاملابن. 4

 .33ی  آیه ،اسراء ی هسور. 1

  .891، ص 8فسیر، ج تّالاشی، عیّ. 6



 

 6 

 عزیزاای ک  ب  مسجد کوف  و مسجد سهل سی است. است، مکان بسنار ممدّ حسن  حرکت امام

، ، ممام اوحممام آدم ا  اابناء مخقلف است؛در مسجد کوف ، ممام ااد ک مشرّف شداد دیده

ک   دیمقعدّ ب  روایا  است. بنا اابناء مخقلف طور ممام ه  همن  . در مسجد سهل ممام ابراهن 

 ی اابناء، هم ؛ کرده عباد ک  در کوف  حضور پندا کرده و خدا را ، مگر ایناست ودهاب  هنچ ابی داری ،

در  حسن  است و امام حسن  ممصد حرکت امام . کوف  ک اجمعن  علنه  اهلل صلوا از آدم تا خات  

است. یعنی  فداهارواحناهللا ۀبقیّممرّ حکومت حضر   ،رسد یدر کربال ب  شهاد  م ،کوف  ورود ب  ی  آسقاا

 پایقخت حکومت امام دهند، مرکز و حکومت جهاای خود را تشکنل می کنند و حضر  ک  ظهور می

کنند  ای ک  در آن زادگی می خاا ممرّ فرمااروایی ایشان، مسجد کوف  است و کوف  است.  فداهارواحناعصر

 ند.کن رکت میدر اهضت خود ب  ای  سمت ح حسن کوف  است. امام ه  مسجد سهل  در خودِ

 امام کرد ک  چگوا  حرکتتعمنب  شودمیخوب خنلی  ف،لقهای مخ در جنب  راارتباط بن  ای  دو 

  یک در مکّ حسن  امام ای دارد. العادهبا ه  ارتباط ویژه و فوق ارواحنافداهعصر امامو قنام  حسن 

 عنا دارد:خنلی م را خوااداد ک   آی ای  ، حضر  اباعبداهلل ، سخنراایای  در پایان  ؛سخنراای کرداد

قَ ْبِلِهْم َو لَُيَمك َننَّ  يَن ِمنْ ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِ اْلَ  ىِت لََيْسَتْخِلَفن َُّهْم فِ اِلحاَو َعِمُلوْا الصّ   مْ كُ وْا ِمنْ َمنُ آيَن َوَعَد اهلُل الَّذِ 

لَن َّ هُ لَ  الَِّذى اْرَتضى  ُهُم ين َ ُهْم دِ لَ  ی  ای  وعده، وعده 7 .ا  ئَشيْ  ىوَن بِ ى ل ُيْشرِكُ ونَنِ يَ ْعُبدُ  ا  ْمناَ َخْوِفِهْم بَ ْعِد  م نْ  مْ هُ ْم َو لَُيَبد 

در  حسن  است. امام ارواحنافداهاهلل بقیّۀ و حکومت جهاای حضر  ارواحنافداهاهلل بقیّۀظهور حضر  

خوااند. ای   سخنراای خود ای  آی  را می  در پایان سمت کوف ، در شهر مکّ  ب ی حرکت از مکّ آسقاا 

و تشکنل آن حکومت جهاای  ارواحنافداهبا ظهور حضر  حجّت دهد ک  حرکت اباعبداهلل اشان می

 .است لیی اوّ کنندهی دیگری است و دیگری تمام م ارتباطی تنگاتنگ و ویژه دارد. یکی، ممدّ

                                            

 . 11ی  ی نور، آیه سوره. 7



 

 7 

ل َيْحَسَبنَّ  وَ  خوااداد: را میای  آی   حسن  امام، شب عاشورا، ها امل شده وایاتی ک  در سنرهطبق ر

ٌر ل َ  ینَّما نُْملِ اَ وْا يَن َكَفرُ الَّذِ   لَِيَذَر ما كاَن اهللُ  يٌن.ْم َعذاٌب مُّهِ َلهُ  ْثما  وَ اِ وْا َلُهْم لِيَ ْزدادُ  ینَّما نُْملِ اِ ُفِسِهْم ن ْ َلُهْم َخي ْ

ب  ک  ما ی ک  کفر ورزیداد گمان اکنند اینکساا  8:يَث ِمَن الطَّي بِ اْلَخبِ  يزَ ى  َيمِ َحتّ نْ ُتْم َعَلْيِه اَ ا م ى  يَن َعلاْلُمْؤِمنِ 

ای  ک  گناهان را بر ه  بنفزایند و عذاب  ست! ا  ما ب  آاها مهلت دادهآاها مهلت دادی  ب  افع آاها

کند، ای   هسقند رها امیمنن  را در ای  شرایطی ک  شما مؤای برای آاها خواهد بود. خدا  خوارکننده

ای است  آی ای   پاک و پلند را از ه  مقمایز و تفکنک کند. ب،ت را پنش آورده تا خبنث و طنّموقعنّ

ب  ظهور حضر   حال بروید سراغ روایاتی ک  راجع، خوااند در شب عاشورا می حسن  امام ک 

ام ت روایاتش را برایقان خواادههای مهدویّبننند اشاره ب  همان است. در بحث می است؛ ارواحنافداهتحجّ

 و در مجموع  گفقارها موجود است. 

ک  وققی ظهور  کرداد صحبت می بنت دولت اهلب   اشسق  بوداد و راجع صادق اماماصحاب 

 صادق امام، ...شود و تشکنل شود، چمدر اوضاع خوب می بنت فاق بنفقد و دولت اهلاتّ

وُن ل َو اهلِل ل َيكُ اَت َهْيهاَت َهْيه گویند؟!شماها در چ  فکری هسقند؟! چ  می ؟!نْ ُتمْ ٍء اَ  َشیْ ی َای  فِ فرموداد: 

اید شما چش  ب  رسنداش و وقوعش دوخق  ب  خدا سوگند آاچ  :واتُ َغْربَ لُ  ى  ْعيُ َنُكْم َحتّ وَن ِالَْيِه اَ ما َتُمدُّ 

وَن وُن ما َتُمدُّ ل َو اهلِل ل َيكُ رسد، مگر اینک  قبل از آن غربال شوید و ریز و درشققان از ه  جدا شود.  امی

ک  پنش از آن از رسد، مگر این اید امی ب  خدا سوگند آاچ  ب  آن چش  دوخق  9:وازُ ي َّ مَ تُ  ى  ْعيُ َنُكْم َحتّ ِالَْيِه اَ 

 !يَث ِمَن الطَّي بِ اْلَخبِ  يَز اهللُ َيمِ لِ ه  مقمایز شوید. 

شود  ظهور واقع امی ؛اسٍ ّل بَ ْعَد ِإيِ اِ  يُكمْ تِ أْ ل يَ  رِ مْ ا الَ ذَ    ه نَّ اِ  :است ک  صادق مت دیگری باز از امادر روای

دشان را ببازاد و بگویند قدر دشوار شود ک  هم  خو بعد از اینک  هم  مأیوس شواد. شرایط آن مگر

 :واُتَمي َّزُ  ّتى  حَ  اهللِ  ل وَ د. برایشان امااَ هنچ امندی ب  اجا چنز از آن امااد.  و هنچدیگر دی  اابود شد 
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ل  ک  شما از ه  مقمایز شوید و خوب و بد و پاک و پلندتان تفکنک شود.اینشود مگر  ظهور واقع امی

َو َيْسَعَد  ى  َمْن َيْشق ى  َيْشق ى  اهلِل َحتّ ل َو  .ک  شما امقحان شوید و محک زده شویدتا این :واُتَمحَّص ى  َحتّ  َو اهللِ 

 مگر وققی ک  شماوتمند، شماوتمند شود و سعادتمند، سعادتمند شود. ،رسد ظهور امی 10:َمْن َيْسَعدُ 

يَث اْلَخبِ  يزَ ى  َيمِ ُتْم َعَلْيِه َحتّ ن ْ اَ ما  ى  يَن َعل لَِيَذَر اْلُمْؤِمنِ ما كاَن اهللُ : دنفرمای شب عاشورا میه   حسن  امام

و  فداهارواحناعصر بن  امام پندا کرد؛ و شودمی های زیادی ارتباطبن  ای  دو واقع ، حال  هر ب  !ِمَن الطَّي بِ 

اِسُع ِمْن ُوْلِدَك يا ُحَسْيُن ُهَو لتّ اَ  فرمایند: می حسن  ب  امام منن امنرالمؤ لذا ؛اباعبداهللحضر  

چرا  است. ی ب  حقّ کننده ای حسن ! اهمن  فرزاد تو قنام 11:اِسُط ِلْلَعْدلِ اْلب ينِ اْلُمْظِهُر ِللد   اْلقاِئُم بِاْلَحق  

 حسن  ب  امام منن ه، چنن  روایقی اداری ؟! امنرالمؤب  فرزادِ هشق ، هفق ، شش  و غنر راجع

د و عدالت کنرا حاک  می کند و دی می حقّ  اهمن  فرزاد تو همان کسی است ک  قنام ب  ،ندفرمای می

ی اابناء در طول  با بعثت هم  فداهارواحناعصر گسقرااد. گرچ  بن  ظهور حضر  ولیّ ی عال  می را در هم 

و حضر   ارواحنافداهعصر شک ارتباط بن  امام ا بیوجود دارد، امّارتباط   ی ائمّ تاریخ و حرکت هم 

 است.  اسقثناییالعاده، ویژه و قارتباطی فو اباعبداهلل

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ
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