شهادت حضرت سید الشهدآء علیه افضل صلوات اهلل و المصلین در راه بقای دین و احیای
انسانیت در دل مؤمنان راستین شعله ای بر افروخت که هرگز به سردی نگراید

جهان آفرین در اوّلین وآخرین و جامعترین وکاملترین کتاب آسمانی (قرآن مبین) حقیقت مؤمن
راستین را اینگونه بیان می فرماید:

ِ

ِ ِ

ِ

الص َ
ض اًم» طه)112:
اف ُظ ْل اًم َو ََل َه ْ
اِلات َو ُه َو ُم ْؤم ٌن َف ََل يـَخ ُ
« َو َم ْن َي ْع َم ْل م َن َّ
هیچ عمل صالحی در طول سال و عُمر انسان بدون والیت که مظهر آن اِقامۀ عزاداری در ایّام عاشورای
حسینی
الرّضا

است مقبول عنداهلل جلّ و عال نیست به کتاب مهج الدّعوات سید بن طاووس ـ أدعیة االمام
ص  303ـ  )305چاپ بیروت ـ لبنان سال  1414ق مراجعه شود .
وجــان دارد دریـ

نیســتد در ایــن راید ایــر او تیــر و تیـ

گومیــا هــر کـ

جـــای ـــاد بایـــد بســـر ب ـــتافتن

نیســت شــره رای د رو بــر تــافتن

ناگفته نماند :عدیاید عوامانه یا عوام فریبانهد احتمال را در ردیف اعتقاد دانسته اندد خود گمرای و گمرای
گر جامعه و خائن به دین مبین اسالماندد ویرا اعتقاد و احتمال دو مقولهد چه بسا ضد یکدیگرندد اگر کسی

ِ

ِ

ِ

اَلحتًم ُل َ ََ َل ْ ِ
بر اثر جهالت و نادانید احتمال «اذا ج ِ
اَل ْست ُ
دَلل» که (او بافته های شیطانیست) را در
َ
آء ْ ْ
َ

معتقدات بکارگیردد هیچ اعتقادید بلکه نسل حاللی باقی نمی ماندد ویرا با این بافته های شیطانی می

ِ
شآء اللُ مطالبی بسیار آمووندی ای را در یرامون آن منت ر
توان هر اعتقاد و ...را باطل کردد ما ا ْن َ
خواهیم نمود.
در این ومینه جهت شناسائی مؤمنان راستین به سورۀ حجرات آیۀ  15و  )16مراجعه فرمائید.
با فرا رسیدن یکهزار و سیصد و ه تاد و یکمین سال او امندی ترین حادثه در تاریخ ب ریت در سرومین
کربال بر برترین خاندان رسول برتر علیهم افضل صلوات اهلل و المصلّین با دستهای نا اکترین نا اکان
جهان لعنت اهلل علیهم اجمعین
مجل

عزا او روو جمعه ( 1399/5/31هـ.ش) مصادف با نخستین روو محرم الحرام سال ( 1442ق)
او ساعت ( 4/5الی ـ  )6/5بعداوظهر بوقت قدیم به مدّت ( )15روو
(به اضافۀ شب هفتم محرم با صرف شام)
بنام مبارک رچم دار کربال حضرت ابي الفضل العباس علیه اَفضل صلوات اهلل و المصلّین

در بیت معظم له برگزار می گردد.
شرکت عموم طبقات او حضرات آقایان و بانوان اَهل والء و ایماند موجب رضایت خداوند منّان و اَجر فراوان
او برترین خاندان رسالت

می گردد.
(دامت توفیقاته)

مکان :قم مقدسد دفتر حضرت آیة اهلل العظمی یعسوب الدّین رستگار جویباری
خیابان معلّمد کوچۀ ( )21اربی (کوچه ارک) فرعی ( )9الک ()418

محرم الحرام  1442هـ.ق

