
98متن پرزنت اربعین   

 

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 

 

 .تیدهس یرو ادهیکربال نجف در حال پ ریمس نیدر ا کهیخدمت شما بزرگواران کنمیقوت عرض م خدا

 دقیقه در خدمت شما هستم. 7در این نمایشگاه حدود 

 میکن یتر معرف قیدق افرد ر و... معرفی می کنیم اما اگر بخواهیم آن چشمرنگو قد و اخالق و صورت  نام و مثل ندکه دار یمشخصات معموال افراد را با

 میگیم اتشونیو از خصوص بسیار مودب هستکه  یخانوم فالن ایکه مرد سخاوتمند هست  یفالن یمثال اقا میکن یم اشاره اتشیخصوص به صفاتش و

 نیا کنهیمفیتعر یبزرگ تیمقام و شخص کیوقت  کیداره  ینفر که ارج و قرب کی اتیاز خصو ص کنمیم فیوقت من تعر کینکته که  کی یول

 داره یتیشخص نیفرد هم

 کنهیم فینفر تعر کی اتیاز خصو ص نهیزم یکه حجت خدا رو کنهیم فینفر تعر کیاز  زمان هم امام زمان کی

 کنهیفرق م هیقض یلیخ نجایا

 ن ابن مظاهر نامه نوشت بیبه حب مثالً. خطاب کردند یاز اصحابشون رو به صفات خاص یلیخ علیه السالم نیبود که امام حس ینجوریعاشورا ا روز

 .یمن هست محبوبو هم  بهیبه تو که هم اسمت حب بیرغ نیحس ،از طرف من« بیالحب یال بیرغمن ال»
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 «هاشم یبن ریقمر من» او را می شناسید. داشت که همه شما یمقام لقب و یت هست کهشخص کیدر داستان کربال  یول

 ند.سرامد بود شیقر قبیله هاشم در یبن و. ها بود لهیقب هیکه سرامد بق قریش بود هلیها قب لهیقب نیاز ا یکید. بودن لهیقب لهین زمان قبآدر  عرب

 علیه السالم هاشم بوده حضرت ابوالفضل یبن ماهاست.  کیین اسمآفقط در  ماه. شم بوداه ینفر بود که قمر بن کیهاشم  یفقط در بن و
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 دنیمقام رس نیبه ا ابالفضل علیه السالم مهمه که چگونه حضرت یلینکته خ نیا

 «کم کنهاز دل امامش یغم کیکه  بود نیتمام فکر و ذکرش ا» که بود نیا دیرس گاهیجا نیهاشم به ا یبن ریکه قمر من یلیدال از یکی

علیه  نیاز دل امام حس اغصه ر و که غم یکس یا« نیحسلاعن وجه کاشف الکرب  ای: »میویبگ ذکربار  ۱۳۳و  میرو بردار حیتسب دیما امروز با لذا

 .رفع کن علیه السالم نیبرادرت حس حق به را و غصه من غم «نیحساخیک ال به حق یشف کربکا» یکن یدور م السالم
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تاب مفاتیح . در کخورهیبچشم م یلیکه خ گهیبوده که حضرت کاشف الکرب بودن و نکته د علیه السالم حضرت ابوالفضل یژگیو و تیصخصو نیا

 .و وفاست میبحث تسل ،ندناالقاب خو نیرو به ا علیه السالم حضرت عباس علیه السالم نقل شده که حضرت صادق الجنان از

حضرت انجام  د،گفتنیرو نم یکار علیه السالم نیو تا امام حس ویندبگ علیه السالم نیکه امام حس ههرچ. یعنی انجام ضاطاعت مح یعنی میتسل

 د.دادن ینم

رو صدا کرد علیه السالم رت عباس ضح ههرچ .وردآامان نامه  انشنو برادراعلیه السالم حضرت عباس  یحد بوده که شمر برا نیا دراین تسلیم 

 د.ندادن را حضرت جوابش

 یخال تو دست شیکس از پ چیهرا ندهی.  تو رو صدا بزنه و تو جوابشکسی لفضل بده که ااب یتو یبرا. هبد او را جواب برادرم د:فرمودن نیحس امام

 د.دادن اجواب شمر رعلیه السالم حضرت عباس علیه السالم  نیاز اجازه امام حس بعد د.برگرد دینبا

رو با  یچیمن هفرمودند:  علیه السالم حضرت عباس .مه اوردآتو و برادرات  یگفت امان نامه برا ؟شمر یگیم یچ دگفتن و رونیب آمدند از خیمه

 .کنم یامامم عوض نم یاری

ک ی د،نکم کن علیه السالم را نیغصه حضرت امام حس و غم نکهیا یبرا صرف کردند.شدن  میدر وفا و تسل ز رایچه هم علیه السالم عباس حضرت

ام ی امبچه ها یبرا ورندایب بآتا  ندرفت اننشاج یو تا پا ندب نخوردآ یقطره ا ندکه در فرات بود یو در هنگام ند.نبود انفکر خودشه ب هم ذره

 حسین علیه السالم.
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 .جنگ دانیبه متن ند برای رفریاجازه بگ به میدان برود. آمدند کهخواست عباس که حضرت  دیرس آنجاکار به  خرآ

ب آو  وندهست که جنگ نر نیا علیه السالم نیکه االن خواسته امام حس دیحضرت فهم .بچه ها مهیبه خ داشاره کردن علیه السالم نیامام حس

 به میدان بروی. کهاست  نیبهتر از ا یاریبچه ها ب یب براآ یکه فقط کم دگفتن علیه السالم نیامام حس ورند.ایبچه ها ب یبرا

مشک رو  و ندبا اسب تا وسط فرات رفت بودند وب آداخل  ورند.ایب بآکه  ندرفتبودند.  انامامش میتسل .دانیبه موند بر دشک رو برداشتنم حضرت

 علیه السالم نیعطش الحس فذکر ند.افتاد علیه السالم نیامام حس ادیهست که به  نیا علیه السالم الفضلاب یوفاند. ب کردآپر 

ردند. ک دست چپش رو قطع ،نداد یتیاهم درو قطع کردن انراستش تسراه برگشت د درند. رفت رونیاز فرات ب ندب بخورآ یکه قطره ا نیبدون ا و

چقدر  ودن براراه به چشمت نیو ا ها و خاک گرد نیتو ا کار کوچخ کیاگر  شماد. به چشم او زدن ریت .گرفت دانمشک رو به دن .نداد یتیاهم باز

 وید؟شیم تیاذ

 .ب دادمآبچه ها قول  به و علیه السالم نیاربابم حس یارب ببرم بآ دیگفت من با .انگار نه انگار یول دبه چشم عباس زدن ریت

به مشک حضرت اصابت کرد و  رینجا که تآتا  ددادن یمه مادا ونحضرت به راهش .نم به بچه هاابرسآب را هست که  نیدل امام زمان من ا یشاد

 .شد دیام الفضل نااب دینجا بود که ام. آختیر نیزم یاب بر رو

 .رو نداشت ها مهیخ دنیبرگشتن و د یحضرت رو گهیدکه  نجا بودآو 
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 خبرهدی ــاز دل م یدار چیه

 تا سحررا شبش هر  یها هیگر

  د.نکنیم هیکه اگر اشکشان تمام شود خون گر یبقدر ،دکنن یم هیجدشون گر یشب برا وصبح  علیه السالم به فرموده خودشون امام زمان

 علیه السالم م زمانمورد اما علیه السالم در یکه حضرت عل .دکنن یم هیربت خودشان هم گرغبر  علیه السالم نیالوه بر امام حسعامام زمان ما 

 ...تنهاست یتنها یتنها شدهترد آواره ی حضرت مهدی علیه السالم  الشرید الطرید الفرید الوحید. مرذا االهصاحب  د:فرمودن

 ند.کن یم هیگر ان همربت خودشغبر علیه السالم امام زمان  و
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 د.امام زمانش انجام بده یبرا یکار دیبا دناتو یهر جور که م یهرکس .دست ماست علیه السالم به امام زمان یاریپرچم  امروز

 است ورش مقدیکه برا یبا هر کار د.ناتو یکه م یبه هر مقدار یهرکس .میامام زمانمون باال بزن یخدمت برا نیستآ میناتو یکه م ییتا جا یدیایب

 د.بکن علیه السالم م زمانابه ام یخدمت کی

 .میفراشته نگه دارابر را پرچم نیهم به اندازه خودمون ا ما. میما هم به اندازه خودمون دل حضرت رو شاد کن که
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دید نید و با حضرت عهد ببنرا انتخاب ک یا چند تا همین جا و همین نمایشگاه فرصت خوبی است که از بین راهکارهایی که مشاهده می کنید یکی

 به انجام آن.

 راهکار یتابلومعرفی نحوه استفاده از 

 پوستر راهکارها: یهانهیگز 

 :بندمیعهد م السالمهیعل نیامام حس شگاهیپ در

 دارم.مقدم  زانمیامام زمانم را بر خودم و عز شهیدر هنگام دعا هم. ۱

 کنم.  ترشیهر هفته با مطالعه چند صفحه معرفتم را به امام زمانم ب. ۲

 را به خاطر امام زمانم ترک کنم. شومیاوقات مرتکب م یلیکه خ ییخطا. ۳

 دهم. از امام زمانم سالم  ابتیابتدا به ن هاارتیز یدر تمام. ۴

 و فرج امام زمانم باشد. یسالمت یکار هر روزم دعا برا نیو آخر نیاول. ۵

 دارم. مقدم  یزیامام زمانم را بر هرچ تیرضا یمجاز یو فضا یاجتماع ،یدر روابط خانوادگ. ۶

 کنم.در مورد محبت امام زمانم صحبت  انمیهر روز چند جمله با خانواده و اطراف. 7

 کنم. نهینام امام زمانم هز غیتبل یاز درآمدم را برا یهر ماه بخش. ۸

 م انجام دهم.امام زمان ازمندیو کمک به دوستان ن یاری یدر راستا یتیهر ماه فعال. ۹

بزرگ  یو مجاز یقیحق طیشعبان( را در مح مهیمحرم و ن ه،یفاطم ر،ی)غد ینیمهم د یهامناسبت. ۱۰

 بدارم.

 هدایایی به رسم یادبود به شما تقدیم می شود

رائه نظرات خود و دریافت تصاویر باکیفیت جی هست که در صورت تمایل به اندر پایان دفاتر نظرس

 نمایشگاه می توانید نظرات و شماره خود را در آن بنویسید.


