
 طلیعه

 (۲۳/حج) « القلوب تقوی من فانها اهلل شعائر یعظم من و» 

 ی جلوه که اربعینی  ؛ 1است اربعین شعائر تعظیم مصادیق باالترین از که فرمودند می( ره) بهجت اهلل آیت مرحوم

.  وندش می روانه پاکش تربت و نورانی مضجع سوی به حضرت آن عاشقان سیل و است اباعبداهلل عظمت از باشکوهی

 هرچه هرکه و کشاند می خود سوی به را ها دل آهنربا همانند که است شهیدان ساالر به عشق و حبّ تجلی ، اربعین

 . کند می راه این تقدیم را دارد توان در

 مسیر رد آیینی و دین هر با دنیا نقاط ی همه از و گرفته را عالم تمام آن ی دایره شعاع که است پرگاری مرکز اباعبداهلل

 از تواندمی سالمت به ، نجات کشتی بر سوار و شود مسیر این وارد هرکه.  دارند برمی قدم اش انیرنو ضریح به رسیدن

 . کند گذر دنیوی بالیای و حوادث

 راستای در مهمی گام و ساز زمینه ۳است شده اشاره آن جایگاه و اهمیت به بسیاری روایات در که جهانی حرکت این

 «. معده لکم ونصرتی»  ؛ میخوانیم اربعین زیارت در که است مهدوی حکومت تشکیل

 قویتت و رزمندگان میان معنویت افزایش در تاثیرگذاری نقش مقدس دفاع دوران در که همانطور نیز روحانیون و طالب

 مومنین عالیت و رشد در تسهیل راستای در بایست می نیز اکنون داشتند راه این در پیروزی و نصرت به امید و ها انگیزه

 ار ها دل.  نمایند بیان را آن ابعاد و حرکت این ماهیت مسیر این در و بردارند قدم( ع) الحسین اباعبداهلل زائرین و

 اال : کند می معرفی شناسند می را او عالم تمامی که غریبش جدّ  ی بواسطه را خود که موعودی ظهور به کنید امیدوار

 ...عطشانا قتل الحسین جدی ان العالم اهل یا

 

ه روی ضرورت پیادویژه ی ایام اربعین با موضوع بررسی اهمیت و « ملت امام حسین »بسته ی محتوایی با عنوان  این

 بعین و محتواهایی متناسب با نیازهای مبلغین در پیاده روی جمع آوری شده است .ار

 

    پژوهش و آموزش معاونت   

 طالب گروهی تبلیغ فراگییر تشکل
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