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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  صلي اهللا عليك يا اباعبداهللا الحسين

  المستغاث بك يا قمر العشيره يا ابالفضل العباس

  ١٣٩٧تابلوي مصور اربعين 

  

  

  

  ...ايمما به لطف شما عازم شده تابلوي اول:

تفاوت نسبت به همه چيز فقط هايي كه بينشسته با آدم شانكه اين روزها غبار جادة مشاي روي سر و كولو كسانيفرق 

  ».، چون دلدادة او هستندخريده ار آنهاارباب «... است يك چيز درسرگرم باال پايين رفتن دالر و سكه هستن، 

  (ترجيحاً با آهنگ خوانده شود)كنه كه: گوشمون رو پر مي نوا هامون و اينافته به دلرسه، شور اربعين ميمحرم كه از راه مي

  گوئيا ميل كربال دارد                         اين دل تنگم عقده ها دارد                              

  دارد چشم گريانم اشكها                           قلب سوزانم ، ناله ها دارد                              
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  ) نام دلربا دارد لسالمعليه اچون حسين (                           اين دلم يارب كربال خواهد                           

  فاطمه بهر او عزا دارد                           لب من سوزد بر شهيدى كهق                         

 تربت پاك جان فزا دارد                          مى رود بوسد، آن مزارى كه                         

شيم شور و شوق تر مي، هر روزي هم كه به اربعين نزديككنيم به تكاپوي جور كردن ويزا و بليط و مهياي سفر شدنبعد شروع مي

رسه با خاك عراق ديگه دل توي دلمون ينكه پامون ميرسيم پاي پرواز يا لب مرز. همتا وقتي كه مي شه.و تپش قلبمون بيشتر مي

  الحرمين.نيست براي ديدن گنبد طال و سير كردن توي صفا و مروة بين

ها هستن كه دلشون هوايي ميشه و توفيق رفيق راهشون نميشه و چه بسيار كساني كه عزم سفر ندارن و به دعاي اين وسط هم خيلي

  شن.كنه و راهي سفر اربعين ميارباب، خدا در و تخته رو جور مي

  فهمن محرم كي اومد و صفر كي رفت.شونه و اصالً نميوسط اين شور و شوق البته كساني هم هستن كه سرشون گرم زندگي

تفاوت نسبت به همه چيز فقط سرگرم هايي كه بيفرق شمايي كه اين روزها غبار جادة مشاي روي سر و كولتون نشسته با اون آدم

  دونيد چي؟ ... (اندكي مكث) مييين رفتن دالر و سكه هستن، توي يك چيزه... باال پا

  »ارباب شما رو خريده.«

گم. اگر دلم رو اسكن كنن و ريز و درشتش رو بريزن بيرون، اول و آخرش چيز به درد بخوري كه اليق اين سفر باشه خودم رو مي

  زنه.هام حلقه ميياد، اشك توي چشمالسالم مندارم؛ اال اينكه وقتي نام آقام حسين عليه

  »خاطر من و امثال من رو خريده.ارباب هم به همين«
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  ام...زير پرچم ارباب قد كشيدهما تابلوي دوم: 

 است ندن ما از آفات و بالياي آخرالزمان ايناتنها راه در امان مو دنستنادچون مي دها به ما شير دادنروضه درمادرهاي ما 

  اي كه رفتند آب بيارند و آبرو آوردند.شده دستهاي قلم در دذارنگب اكه دست ما ر

ما هائي كه اينجا هستيم و تمام كسايي كه دوست داشتن اينجا باشن، از بچگي زلفمون گره خورده به موي ارباب. مادرهاي ما توي 

ي كه مشك بر دست، با قد افراشته براسب نشست و ساعاتي بعد بي مون َتر بشه از اشك بر علمدارها به ما شير دادن تا كامروضه

  زد يا اَخاه أدرك اَخاه، برادر، برادرت را درياب.دست و مشك و چشم بر خاك نشسته بود و فرياد مي

  براي چي مادرهاي ما اين كار رو كردن؟

  كنن. عليه السالم خواستن ما رو بيمة ابالفضلچون مي

اي كه رفتند شده اه در امان موندن ما از آفات و بالياي آخرالزمان اينه كه دست ما رو بذارن توي دستهاي قلمدونستن تنها رچون مي

  آب بيارند و آبرو آوردند.
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؛ »السالمعليه يالثارات الحسين«پدرهاي ما دست ما رو گرفتن و راهي هيئت كردن تا زير پرچمي سينه بزنيم كه روش نوشته شده بود 

يادمون باشه بايد منتظر منتقمي باشيم كه مياد هميشه م تا ديسري كه رو به باال، چشم به اين پرچم سرخ دوخته بود، قد كشيو ما با 

  گيره.و از دستي كه گلوي ارباب ما رو از قفا بريد انتقام مي

  .انتقام تمام مصيبت هاي كربال رو مي گيرهياد گرفتيم بايد منتظر منتقمي باشيم كه مياد و 

  ات حسين.ها ياد گرفتيم كه بعد از نوشيدن آب، شربت و چاي بگيم، سالم برلبان تشنهما توي همين مجلس

  آري ما زير پرچم ارباب قد كشيده ايم...

  

  

  

  ...به بهايي سنگين ما را خريد وم: ستابلوي 

 حَيْرَةِ الضَّاللَةِوَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ 

 السالم) جانش را در راه تو بذل كرد، تا بندگانت را از جهالت و سرگردانى گمراهى برهاند... هيعل نيو (امام حس

  .نياربع ارتيز
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  هاست.السالم خريدن آدمبله، كار امام حسين عليه

  و آزاد كردن.ها رو هم خريدن ها كه فرشتهاز همون لحظة تولدشون كه بدنيا اومدن نه آدم

السالم به دنيا فطرس ملك، اين فرشتة بزرگ، كه به خاطر نافرماني خدا، بالهاش ازش گرفته شده بود وقتي فهميد امام حسين عليه

السالم دوباره السالم رسوند و با متبرك كردن خودش به گهوارة امام حسين عليهاومدن، خودش رو به منزل اميرالمؤمنين علي عليه

  رو پس گرفت و شد پيك سالم رسان ما به ارباب بي كفنمون.بالهاش 

تكشون رو حضرت براي خودشون خريدن. از علمدار باوفشون عباس بينيم تكالسالم نگاه كنيم، ميوقتي به ياران امام حسين عليه

  ب.هَر و وَر و حُيهالسالم تا حبيب و زُعليه

ها و آزاد كردن اونهاست. اين جمله حرف من نيست. فرازي از زيارت آدم ساله كه كارش خريدن ١٤٠٠السالم امام حسين عليه

ما رو » بند جهل و ناداني آزاد كنه. از السالم خون قلبش رو نثار كرد تا ما رو بخره وامام حسين عليه«اربعينه. اونجا كه اشاره ميشه: 

  بودن آزاد كنه.از بند اسارت نفس، شهوت، گناه و دنيا بخره و در راه بندگي و شيعه 

 م. آقامون ما رو خريدهترديد خريدة شدة امامون هستيالسالم هستيم بيپس من و شمايي كه امروز توي مسير زيارت امام حسين عليه

  اما بهاي آزادي ما خيلي سنگين تموم شد.

نثار شدن السالم در دشت كربال بود. تشنگي فرزندانش بود. كشته شدن يارانش بود. غربت امام حسين عليهقيمت خريده شدن ما 

فرور رفتن تير سه شعبه به حنجر اصغر بود، قطعه، قطعه شدن نشستن شمر بر روي بند امام با خنجر در دست بود. خون قلب امام بود. 

گريه ن چشمهاي مباركش بود، شكافته شدن فرق سرش بود، بدن علي اكبر بود، قلم شدن دست اباالفضل العباس بود، به خون نشست

  بود. السالمسكينه عليهماسارت زينب كبري و رقيه و و غصة رباب در نبود طفلش بود. 

گي، پدري رو در حق ما تموم كرد تا ما آزاد زندگي كنيم. آزاد از تعلقات دنيا و در بند السالم محبت، عشق، مردانامام حسين عليه

  دا زندگي كنيم. با مدال افتخاري شيعه زندگي كنيم.بندگي خ
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  تي كودك شيرخواره اش را هم فدا كرد...تابلوي چهارم: و ح

 مانند مهتاب است يرخ شش ماهه ام از تشنگ

 خواب است ايدانم كه او جان داده در گهواره  ينم

 اشكم يكودك من قطره  يبه رو زدير يم چو

  آب است... يرا بگرداند، گمانش قطره  زبانش

  شهادت كودك شيرخوارشان ما را خريدند...مت تي به قيامام حسين عليه السالم ح

  (حتي مي تواند خواندن شعر باشد) السالمحضرت علي اصغر عليه وتاه كروضه 
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  ...ه ساله اش را هم فدا كرددختر ستي : و حپنجمتابلوي 

 كس دهيطلوع آفتاب را گه سحر ند

 كس دهيشب لب قمر ند مهيشمس، ن برلب

 يهركس دهيدامن پدر سه ساله د يرو به

   كس دهيسر پدر ند يدامن سه ساله ا به

   السالم هم فدا شد هيعل نيدختر سه ساله امام حس ريمس نيدر ا يو حت

  عر باشد)خواندن ش(حتي مي تواند  قيه سالم اهللا عليهات رحضروتاه كروضه 
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  ؟تا آخر ماندن ماستچه تضميني براي : ششمتابلوي 

چه  .ها قرار گرفتنددر گروه بدترين انسان سرانجام كار، اما از روز اول (به ظاهر) جزو اشقياء نبودندعمر و سعد و شمر 

  كربال باشيم؟تا آخر عمر ره رو راه نيز تضميني هست كه ما 

السالم در جنگ هاي كوچيكي نبودن، از ارازل و اوباش نبودن. شمر سرباز حضرت علي عليهبزرگواران عمر و سعد و شمر آدم

  چه تضميني هست كه ما و شما تا آخر عمر ره رو راه كربال باشيم؟ صفين بود. حتي جانباز هم شد. اما آخرش عاقبت به شر شد.

يني داره خوش به حالش. اما اگر كساني هم مثل من هستن كه نسبت به آخر و عاقبت خودشون نگران هستن، پس اگر كسي تضم

  بايد يك فكري براي خودمون برداريم.

خوش به همين محبت و شه؟ شايد هم برخي دلواقعاً آخر كارتون چه مي شايد در دل برخي از شما اين نگراني ايجاد شده باشه كه

  »تنها اميد ما لطف خودشونه و بس.«واليت باشن و بگن: 

السالم براي اينكه براساس روايات ما هم بايد ترس از افتادن در چاه گمراهي داشته باشيم و هم اميد به لطف خدا و اهل بيت عليهم

  كنار اين دو مورد وظايفي هم داريم.نجاتمان دهند. اما در 

  اجازه بديد اين وظايف رو با مرور شرح حال ياران امام حسين و افرادي كه دركربال بودن بيان كنم.
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به «ادبي كرد و گفت: اون ملعون بي» خوري.تو از گندم ري هم نمي«السالم به عمر سعد گفتن: همه شنيدين وقتي امام حسين عليه

حُر ادب كرد و جواب نداد و همين ادب و تواضع » مادرت به عزايت بنشيند.«اما وقتي امام به حُر گفتند: » هستم. جوي آن هم راضي

  او در برابر امام زمانش دستگيرش را گرفت و او را به اوج برد.

يدار ما باشن همين ادب و السالم خرتونه باعث بشه تا آخر عمر اهل بيت عليهمبه عنوان اولين وظيفه يادمون باشه: چيزي كه مي

  تواضع در برابر امام زمانمون هست. اينكه اون آقا رو به آقايي و خودمون رو به كوچيكي قبول داشته باشيم.

  

  

  

  مرا بخر براي خودت موالم: هفتتابلوي 

به اندازة كافي به ما خدمت تو «: دالسالم غالم پيري داشتند به نام جون. قبل از عاشورا امام به جون گفتنامام حسين عليه

حاال ما هم بايد از جون   و شد يكي از هفتاد و دو تن كربال. التماس كرد كه مباندجون » ي.وكردي، حاال آزادي كه بر

  »ا را بخر براي خودت موال.ن ماآقا ج«يم: وياد بگيريم. به امام زمانمون بگ

ز امام كرد با فاصله اسعي ميالسالم هم مسير شد، وقتي در راه كربال با امام حسين عليهاما دومين وظيفه: در تاريخ نقل شده زهير 

به نزد حضرت رفت. بعد ، شهمسر تشويقاتراق كنه تا با امام رو به رو نشه. اما در نهايت حضرت به سراغش فرستادن و او هم 
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السالم در ركاب سيدالشهدا عليه حقيقت آنچه در انتظارشون هست رو به او گفتن و اون هم واليي بهش كردن و  يك نگاهحضرت 

هايي كه جدت به آقا جون از اون نگاه«حاال ما هم بايد بريم سراغ امام زمانمون و بگيم: انه. يمبه مقامي رسيد كه مورد حسرت عال

واليت علي  مستقيم راهاز زهير كرد به ما هم بكن تا دل ما هم نرم بشه تا دل ما هم حق پذير بشه و تحت تأثير رنگ و وارنگ دنيا 

  دور نشيم.السالم و اوالد علي عليهم

تو به «السالم غالم پيري داشتند به نام جون. قبل از عاشورا امام به جون گفتن: اما سومين وظيفه: در مقاتل نقل شده امام حسين عليه

جون من پوستم سياهه. بدنم بد بويه. پيرم. آقا «جون زد زير گريه. گفت: » اندازة كافي به ما خدمت كردي، حاال آزادي كه بري.

اس كه بمونه. كه تا تمخالصه شروع كرد به دلبري كردن از امام. گريه كرد وال» خوايد كه همراهتون نباشم.نكنه به خاطر اين مي

  آخر عمر توي اين راه بمونه. و موند و شد يكي از هفتاد و دو تن كربال.

دونم در شأن شما نيستم. دونم آلوده هستيم. ميدونم بدم. ميآقا جون مي«بگيريم. به امام زمانمون بگيم: ال ما هم بايد از جون ياد اح

اما حاال كه به من نگاه كردي، حاال كه من رو راهي كربال كردي، بيا و من رو هم به غالمي خودت قبول كن و اجازه بده تا آخر 

امام زمانم باي و من را بخر براي خودت موال جان و كمكم كن تا كنم.  تك لحظات زندگيم رو وقف خدمت به شماعمر تك

كاسبي و پول درآوردنم براي خدمت به شما باشه. تشكيل خانواده و فرزندانم براي خدمت به شما باشه. تحصيل و تالشم براي 

  دم.تون انجام ميخدمت به شما باشه و تمام اين خدمات رو به اميد تعجيل در فرج

يد اينكه زودتر ظهور كنيد و ما هم در ركاب شد منتقم خون جدتون سيد الشهدا باشيم. منتقم خون عموتون اباالفضل العباس. به ام

  عليها.منقم صورت نيلي مادرتون زهراي مرضيه سالم اهللا
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  ثر داردعاي فرج را دعا ابخوان دم: هشتتابلوي 

  

، حق پذير باشه و حاال هركي دوست داره تا آخر عمرش به اين سه وظيفه عمل كنه. يعني با ادب به امام زمانش زندگي كنه

  .خدمتگزار دستهاش رو باال بياره تا به نشانة عهد و پيمان با امام زمان دعاي فرج رو با هم بخونيم

  وند.صميم مي ربه اتاق تسپس  شود ودر انتها دعاي فرج خوانده مي

  

  

  

پيشنهاد براي خدمت  تونيد شروع كنين. در زير اين پوستر زيبا يك سرياللله فرجه رو از همين لحظه ميخدمت به امام زمان عجل

تونين با انتخاب دو گزينه يكي خدمت در سفر زيارتي و يكي پس از شما در مسير كربال و بعد از بازگشت وجود داره كه شما مي

  بازگشت، خدمتگزاري به امام زمان رو آغاز كنين.

آقا جون كمك  «امام زمان بگيد:  خطاب بهامام حسين سالم بدين و  به ، بسم اهللا بگيد. توي دلفقط قبل از كندن برگة منتخبتون

  »كنين من و نسلم براي هميشه خدمتگزار شما باشيم. 
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ن و پس از آن براي يعپوستر راهكارها بروند و يك خدمت را به عنوان استارت كار در سفر اربشود كه به سراغ از افراد دعوت مي 

  و جدا كنن و با خودشون ببرند.و برگه ها ر خودشان انتخاب كنند

  

  جييادداشت كنند در دفاتر نظرسنشگاه را اين نمايدر مورد ن تذكر دهيد كه نظراتشا

  ن را بنويسند.در كانال ما عضو شوند در دفاتر نظرسنجي شماره شار تمايل دارند گدهيد كه ا تذكر

  

  

 عليه السالم در پناه صاحب الزمان


