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 خدایت دادُ بر خلق دٍ عالن سرٍریای 

 ای گدایت را بِ خیل شْریاراى برتری

 

 خاک پایت زّرُ ٍ خَرشید ٍ هاُ ٍ هشتری

 بار دارد خادهت بر در گِ پیغوبری

 هاُ رٍیت احودی ٍ تیػ ًطقت حیدری

 دست ها ٍ داهي تَ یا اهام عسگری

 

 تَ خدا را عبد ٍ هعبَد ٍ اهام هردهی

 ًیْا چراغ اًجویآسواتَ بِ بسم 

 

 خَد حسي فرزًد دلبٌد علی چْارهی
 ًجل پاک دُ ٍلی ابي الرضای سَهی

 

 ّرچِ در ٍصفت بگَین باز داری برتری

 دست هاٍ داهي تَ یا اهام عسگری

 دل اگر سیٌا بَد طَر تجالیش تَئی

 ر(خدا هْدیست دریایش تَئیآخریي در)گَّ

 

 ر عیسی کٌد رٍز قیاهت سرٍریبآًکِ 

 ها ٍ داهي تَ یا اهام عسگریدست 
 
 

 

 
هدتی آیا هیداًید حضرت اهام حسي عسکری)ع( 

 در ایراى بَدًد؟

ساااد درعااراا ا اهاان داششٌدٍا شااام 61ایشاااى هاادت

تاهدیٌِ بِ ٍیژُ ایراى در یرًفَذ ایشااى باَد ایشااى در    

ایي بیي سفری بِ ایراى کردًد ٍبعادا  عواَرا  ن ٍ ری   

بِ لَاساى ٍارد شدًد ٍهَرداسشقواد پرشَر هاردم  ارار   

گرفشٌد.حضرت در لَاسااى بارای هاردم سافي گفشٌاد      

شَردادًد کِ هسجد بسا ًدٍآًجارا پایگااُ واَد رار   ٍدس

دٌّدایي دسشَر اهام آًچٌاى اثربفشیدکِ هردم هشغَد 

 ساون چٌد هسجد شدًد
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شْادت اهام یا دّن 

اهام هاشیعیاى،پدرحضرت 

اهام حضرت ،زهاى)عج(

برتوام حسي عسکری)ع(

 شیعیاى جْاى تسلین باد
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ُ  يیٍسشَه  سش  یدرب  یپش  سشل   شش    رٍزازهشل

 یهیهسدٍرآًلى،درجٌشل  یسشهْل یٍترٍر هحرم،اشغللگراى

 اهلم هطْرحضرت حرم بیتخر َّلٌلك،درشْرسلهرُ،بِ

 ًٌٍگ دًذٍلعيز دس (  حسي ٍاهلم( ْللسالمیعل)یّلد

 ظللِنٍ اٍََ َ الْعٓيْ اَللّْٔنَ.ذًذیخر  یخَ یرابرا یابذ يیًٍفر

 رلِكٓی ُعٓل لَِ هٔحٓوَذٍٍٓآخِرَتلبِعٍ هٔحٓوَذٍٍٓآ ِ حّٓقَ ظَلَنٓ

 حّق بسٍرگرف  کِرا سهوگرى يیًخسه کي للعٌ یخذا

 زٍرٍسهن يیاٍرادرا کِ کسى يیهحوذراٍآخر هحوذٍآ 

 .کرد رٍىیپ

 

 

 ًام: حسي  لقب: عسکری  کٌیِ: اباهحود    

   ًام پدر:اهام ّادی)ع(     ًام هادر:سَسي

 سال     7هدت اهاهت:   ّجری232تَلد: سال 

ًدگی کردًد درایي دًیاز سال 28:ایشاىهدت عور

ّجری تَسط هعتود خلیفِ 262شْادت:درسال

عباسی بِ شْادت رسیدًد ٍدرساهرا بِ خاک 

 .سپردُ شدًد
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 )ع(آیا هیداًیدد حردرت اهدام حسدي عسدکری     

 هدتی در ایراى بَدًد؟

سدال درعدراا اماهدت داشتٌدٍازشدام     66ایشاى هدت

درزیرًفَذ ایشاى بَد ایشداى در  تاهدیٌِ بِ ٍیژُ ایراى 

ایي بیي سفری بِ ایراى کردًد ٍبعداز عبَرازمن ٍ ری 

بِ لَاساى ٍارد شدًد ٍهَرداستقبال پرشَر هردم مرار 

گرفتٌد.حررت در لَاساى برای هدردم سد ي گفتٌدد    

ٍدستَردادًد کِ هسجد بسازًدٍآًجارا پایگاُ خَدمرار 

ردم دٌّدددایي دسددتَر اهددام آًثٌدداى اهرب شددیدکِ هدد

 .هشغَل ساخت چٌد هسجد شدًد

 


