
/1387 مرداد پانزدهم با مطابق 1ê29 سال شعبان سوم در ايشان بيانات شده تقرير متن /1

شيعه1 لية او معناي

بهمناسبتميالدامامحسين(ع)

تابنده نورعلي دكتر حاج

اشكبار ديگرمان چشم و شاد جديدي نور ديدار به ما چشم يك عيد اين در
چÇه حÇضرت آن با ما گذشتگان كه ميآوريم ياد به ا كنون ما كه اين براي است
بزرگواروجد حمايتپدر تحت خودو بزرگوار مادر دامان كهدر كسي آن  كردند/
خلدون ابن مسلمان معروف جامعهشناس و خ مور قول به شد بزرگ عاليمقدارش
غÇصب ديگÇران را او دÇج شمشير كه ترتيب اين به شد كشته خود جد شمشير با
خÇود دÇج دين از حسين گفتند; يعني كردند شهيد را او شمشير همان با و  كردند
مÇيالد بÇهمناسبت روز ايÇن در حÇضرت آن خÇÇانوادة ولي است/ شÇÇده خÇÇارج
هستيم شاد خاندان آن شادي از پيروي به ما بود/ شاد چشمشان دو هر حسين(ع)
و مÇيشنوند همه از و هست همهجا روحشان كه ميگوييم تبريك آنها به ل او و
بÇدهند, جÇواب هم ما به شا¾اهللا ان نميگذارند/ بيجواب را تبريكي و سالم هيچ
داريÇم كه است همين ما درخور نيست, چيزي ما درخور كه ما, درخور نه جوابي
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كÇربال/ شÇهداي مÇثل كسÇاني ميخواستند, را آنها كه انسانهايي آن درخور ولي
حاضرين به اين از بعد دهند/ پاسخ ما به و كنند حساب همينطور هم را ما اميدوارم
شيعيان همة به باالخره و ميگويم تبريك باشيم, شاد هم با كه آورديد تشريف  كه
اسم پاسدار روز را, حضرت آن تولد يعني امروز, اينكه Hضمن جهان/ مسلمانان و
امÇور در من كه انقالب ل او روزهاي آن براي است/ خوبي اسمگذاري  گذاشتند,
و بود مناسب و خوب بسيار نامگذاري اين كه بگويم ميتوانم بودم, وارد ي تاحد
مÇيكردند جانبازي نيت خلوص با كه ميديدم را جوانهايي ايام آن در خود من
كÇه انشÇا¾اهللا بÇبنديم/ امروز را گريان چشمان جهت هر به نميدانم/ را حاال ولي
آنÇها بÇا هÇم را مÇا گÇناهان و شدند مرتكب را خطا اين كه ما اسالف گناه خداوند

ببخشد/
پيغمبر(ص) به كه تي مد از بعد و شد انجام فاطمه و علي ازدواج اينكه از پس
پستان آمد دنيا به كودك وقتي فرمود; حضرت است, حامله فاطمه دخترت  گفتند
آمد دنيا به كه كودك بدهيد/ خبر من به ل او ندهيدو شير او به نگذاريدو او دهان به
دادند/ او به شير كنند آرام را كودك اينكه براي آنها اينرو از ميكرد, گريه خيلي
هÇمين نÇفرمودند/ چÇيزي ايشÇان ولي دادنÇد خبر ايشان به برگشتند كه حضرت
كودك دفعه اين فرمودند/ شدند حامله زهرا(ع) حضرت كه دوم دفعة در را دستور
برگشتندو سفر از پيغمبر تا نكردند, اعتنا او به پيغمبر دستور به بنا كرد گريه هرچه

/2ëê ص ,ê3 ج مجلسي, بحاراالنوار, /1

پÇيغمبر ايÇنكه شÇد/1 سÇا كت و آرام او و گذاشÇتند كودك دهان در را خود زبان
اشاره يا بوده امر همين ظاهرياش جهت شايد ني> م حسين و سين Ôح Öن م <انا فرمودند;
بود, پيغمبر دهان در كه زبان همان بود; پيغمبر زبان از حسين گفتار كه بوده اين به
كÇه مÇيكردند ر تصو مسلمانان تولد, ل او همان از اينرو از بود/ حسين دهان در
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به غذا نيايم من تا فرمود كه كرده پيشبيني كودك براي ي خاص نقش Hحتم پيغمبر
ندهيد/ او

كه معترضي قول به كه آن حال و شدند شهيد نفر دو و هفتاد كربال واقعة در
ايÇن عÇالم در واقÇعه آن چÇرا ميشوند, كشته نفر ميليونها جنگها در ميگفت:
چند و هفتاد شهادت و واقعه اين به راجع كه قدر آن يعني است? كرده اثر چنين
بÇلكه اسالم عالم در جنگهاي از يك هيچ به راجع شده گفته و نوشته كتاب نفر
هاي قص بهعنوان هم هنوز كربال فاجعة به راجع ولي است نشده نوشته آنها مجموع

ميشود/ گفته سخن شيعيان نزد در بخصوص نشده كهنه  كه
عجب اين و عشق غم نيست بيش ه قص يك

است ر امكرÇن مÇيشنوم كÇه زبÇان هÇر  كÇÇز
و ظÇهور از ايÇران تاريخ در بود/ اسالم تاريخ در ي خاص مقطع در فاجعه آن
هÇميشه خاص مقطع يك در ميشود/ گفته زياد شاهان و سلطانها سلسله سقوط
بÇا ولي ميكرد پيدا ادامه روال همان تي مد از بعد منتها ميشد انجام تغييرات اين
بهطوري شد شروع اسالم تاريخ در جديدي دوران حسين امام وقايع و كربال قضية
علتش ميدانند/ فاجعه اين با و تاريخ همين را ع تشي آغاز مستشرقين از خيلي  كه
شيعه اسم اينكه صرف به و دارند ه توج فقط اسالم ظواهر به آنها كه است اين هم
كه است درست ميكنند/ قضاوت اينطور نديدهاند اسالمي ليه او كتابهاي در را
ضد بر آمدندو بنياميه كه آن از بعد شد, علني ع تشي آن, از بعد كه عاملي مهمترين
كه است اين آنها اشتباه ولي بود, حسين امام اليتهاي فع و حيات جنگيدند, اسالم
هم ع تشي شده, سياسي همهچيز كه شده به گونهاي امروز دنياي چون ميكنند خيال
به كسي ا گر كه ميبينيم ما خود كه شده طوري ا كنون است/ سياسي جريان يك
آن در است مÇمكن كه آن حال و دارد سياسي معناي برايش اين زد لبخند  كسي
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كÇرد, اخÇم فÇالنكس بÇه فالنكس ا گر يا باشد/ داده قلقلك Âمث را او يكي وقت
آن آنوقت چهبسا آنكه حال ميشود/ عوض سياسي اوضاع كه است اين معنايش
سياسي معناي و شده سياسي همهچيز فانه متأس است/ داشته جسماني درد شخص
مÇورد در است/ خطرنا ك فرهنگي و اعتقادي امور در Hخصوص امر اين و يافته
حÇزب يا گروه يك بهعنوان را شيعه ميكنند تحقيق كه كساني از بعضي هم شيعه
از حزب اين دريابند كه ميكنند بررسي خود ر تصو به و ميگيرند درنظر سياسي

شد? شروع  كي
اسÇالم ÁوÇاص و اسÇالم داخÇل فكري گروه يك شيعه كه است اين حقيقت
را همهچيز و آمده كه سيلي مقابل در كه نيرومندي انسان مانند شيعه است/ واقعي
دستشان كسانيكه تا كرده دراز را خود دست و است ايستاده ميكند نابود و ميبرد
شيعهاي است/ شيعه اين بروند/ اينها نگذارد و كنند پيدا نجات ميرسد, او دست به
كه كرده ر مقر خداوند كه را آنچه و ايستاده امروز جهان انقالب و بحرانها در  كه

/17 آية رعد, سورة /1

آب كف مانند زواÄد آن 1, ¾فا Ôج Ôب ذه ي ف Ôدب الز ا مفا شريفه آية بنابر ميدارد/ نگه بماند,

همان/ /2

مكث است مردم نفع به آنچه 2, رض اال ي ف ÔثÔك Öم ي ف اس الن Ôعف Öن ي ما ا ما و ميرود و ميآيد
ميماند/ و ميكند

و عÇجيب هاي عد براي ايشان دعوت ابتدا در شد, مبعوث پيغمبرا كرم وقتي
با فدا كار و راستگو و امين فردي بهعنوان را او وقت آن تا كه انساني بود/ غريب
بتپÇرستها حÇتي مÇردم همة كه ميشناختند اخالقي واالي خصوصيات ديگر
گفت, را سخناني چنين و شد ظاهر او كند, حكومت كسي چنين كه بودند اميدوار
خويش دست به خداوند افتادهو آلوده سرزميني در كه جواهري قطعه مثل درست
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جواهري اين گفت: و داد نشان عربها به و ست Ôش و درآورد را جواهر قطعه اين
دوران تÇرتيب ايÇن بÇه شÇماست/ بÇه متعلق و شما خود از و ميخواهيد كه است
را آسايش روي مردم پيامبر, حيات آخر سال سه و بيست در شد/ شروع جديدي
عÇمر, و ابوبكر شيخين, زمان در هم پيغمبر از بعد ه البت شناختند/ را خدا و ديدند
و فرض لذا و نميديدند نقصي ظواهر در ميكردند, نگاه ظواهر به كه مسلماناني
حÇاال مÇا درحاليكه ميدهند ادامه را راه همين Hحتم هم اينها كه ميكردند ر تصو
مÇيديدند كÇه هÇم علي(ع) حضرت شد/ شروع ايام همان از گرفتاريها ميدانيم
اليÇق مÇردم هÇمة چÇون نÇميكردند/ اعتراضي ميشود, اجرا اسالم ظواهر الاقل
Çمر Ôع آخÇر روزهÇاي كÇه كÇرد اجÇتهاد آمÇد كه عمر بپردازند/ باطن به كه نبودند
روايت به كه نفري ده همان يعني ه بشرÔم عشرة ا كثر كه ديد او كند/ تعيين جانشين
طلحه, عثمان, علي(ع), جمله از بود, داده بهشت بشارت آنها به پيامبر سنت اهل
را قول اين Hغالب شيعه ه البت حاضرند/ ابوعبيده و سعيد عوف, بن حمن عبدالر زبير,
ولي باشد/ داده بهشت وعدة اينها به پيامبر كه نيست چنين ميگويند ندارندو قبول
ايشÇان كÇه وقت آن بÇاشند, فÇرموده چÇيزي چÇنين پيغمبر و باشد درست Hفرض
آن در اشخاص, آن همه حاالت اينكه براي بودهاند همينطور همه اينها فرمودند
پيش بودند مانده كه آنهايي دربارة هم عمر ميداند! خدا بعد ولي بود بهشتي وقت
حكومت به زبير و طلحه است, ثروتمند و پولدار عوف حمان عبدالر گفت: خود
زياد علي اينكه يكي گرفت: ايراد دو علي به راجع هستند, عالقهمند و بسته بسيار
ي جد خشنو خيلي عمر خود چون ÇÇ ميشود سبك استو اح مز ميكندو شوخي
خÇالفت بÇه عÇلي اينكه ديگر است نشده نقل عمر از شوخياي هيچ Âاص و بود
در مÇولوي كه دليل همان به نبود/ درست او استنباط همين است/ حريص خيلي
ضمن در اتهام همين رد در علي(ع) حضرت از دفاع لمثنويدر او دفتر انتهاي
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ميگويد: باشد, فارسي زبان به حضرت آن از ستايشها زيباترين شايد كه اشعاري
كÇند كÇي خÇالفت و ميري حرص كÇند پÇي بÇدينسان را تن او آنكه
كÇم Ôح و راه نÇÇمايد را امÇÇيران تÇÇا حكم و جاه اندر كوشد ظاهر به زان

ص ,39ì0 Ç ì2 ابÇيات ,1378 تÇهران, روزنÇه, انÇتشارات سÇبحاني, توفيق اهتمام به ل, او دفتر معنوي, مثنوي /1
/1ë8

ثÇمر1 را خÇالفت نÇخل دهÇÇد تÇÇا دگÇر جÇÇاني دهÇÇد را امÇÇيري تÇÇا
خÇليفه مÇرا نميگفت ولي است من حق خالفت ميفرمود: هميشه علي(ع)
نه است/ خليفه كند تعيين او كه را كه هر كرد تعيين خليفه پيغمبر ميفرمود:  كنيد/
يا ابنعباس به هم بعد اينكه دليل به بود خالفت به عالقهمند علي(ع) اينكه براي
حكومت از پارهام كفشهاي و نعلين اين فرمود: خالفت موقع در عباس خود به

/ ÖمÔكت مار اء Öن م ليَّ اء بحأ [النَّعل] ي هل اهللا و :33 خطبة ,1980 بيروت, الصالح, صبحي تصحيح رضي, د سي نهجالبالغه, /2

مÇيكرد مرگ آرزوي بارها خالفت دوران در علي دارد/2 بيشتري قيمت شما بر
از بيشتر مرگ به وي نس Ôا ميفرمود و ميكرد طلب را خويش مرگ خدا از يعني

/ ه مÔأ ي Öدث ب لÖف الط ن م وت مÖال ب Ôسآن ابيطالب Ôبنا :ê خطبة همان, /3

است/3 مادر پستان به طفل نس Ôا
دوراني هم اين تقدير هر به شدند/ بزرگي اشتباه مرتكب مسلمانان خالصه
بود/ حا كم باطن هم و ظاهر هم پيغمبر زمان ميشد/ حفظ اسالم ظاهر الاقل كه بود
آن از بعد ولي بود محفوظ Hعمدت حكومت و اسالم ظواهر ل او خليفة نفر دو زمان
بهتدريج هم اسالم ظواهر بنياميه سپس و عثمان زمان در رفت/ بين از هم ظواهر
كÇه بÇودند كسÇاني شÇيعيان مÇيگفتند/ علي شيعة را شيعه ايام, آن تا رفت/ بين از
لغت در ÇÇ دنÇبالهرو هم ما مواله>, علي فهذا مواله ÔنتÔك Öن م> فرمود: پيغمبر ميگفتند;
زمان مثل نبود/ سياسي فكر يك از حا كي قول اين ولي هستيم/ علي ÇÇ شيعه يعني
بÇراي يكÇي ايÇن بگÇويند گروهي و باشد حزب پنج چهار نمونه براي كه نبود ما
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برخي است/ شايستهتر يكي آن بگويند; ديگر آنهاي و است شايستهتر رياست
حكÇومت بÇه عÇلي مÇيگويند; كÇه هستند دستهاي شيعه ميگويند; مستشرقان از
همچنين و ع تشي چون اينها است/ حزبي سياسي تفكر يك اين است/ شايستهتر
آغÇاز كÇه مÇيگردند آن بÇهدنبال كردهانÇد, ر تصو اسالم از جدا Áاصو را ف تصو
در مÇن اسÇالم حÇقوق اسÇتاد چÇنانكه بÇيابند/ اسالم تاريخ در را دو اين پيدايش
آن و نميدانيم اسالم جزو را ع تشي چون ما ميگفت Hصراحت واشون, برژه فرانسه,
ع تشي دربارة بخواهيم هم ا گر ميدانيم, شرقشناسي دپارتمان موضوعات جزو را

ميپردازيم/ آن به زمينه اين با كنيم, تحقيق
بهعنوان اسالم ظهور ابتداي همان از كه است الهي فكري و الهي امري شيعه
رحÇلت از بÇعد كÇه شد پيدا آنجا از شيعه ليه او هستة ولي داشت حضور آن باطن
به را علي پيغمبر كه بودند معتقد بود علي(ع) آن رأس در كه گروهي پيغمبر(ص)
خداوند خود كنيم, ن معي ما كه نيست چيزي هم الهي خالفت كردهو تعيين خالفت
كÇرده ن عيÇم خÇليفهاش بهعنوان را علي پيغمبرش ط توس هم خدا كند/ تعيين بايد
مÇا مÇيگفتند; نيز ÇÇ عثمان و عمر و ابوبكر ÇÇ قبلي خلفاي جهت همين به است/
خÇليف¹اهللا را خÇود ل او آن از عÇلي(ع) مÇا نÇظر بÇه ولي هسÇتيم رسÇولاهللا خÇليفه

ميدهم/ قرار خليفه زمين روي بر من :30 آية بقره, سورة /1

خÇليفه را او خÇليف1,¹ االرض في Õجاعل اني فÇرمود: كه خدايي همان يعني ميدانست/
مسÇتقل را خÇود علي(ع) و بود پيغمبر ط توس خالفت نصب منتها بود/ داده قرار

/17ê ص ,1387 قم, تهراني, حسيني تصحيح صدوق, شيخ التوحيد, /2

بندگان از بندهاي من د>2 محم عبيد Öن م Õعبد <انا فرمود; بارها اينكه براي نميدانست
هم دسته يك ميدانست/ خليف¹اهللا را خود پيامبر رحلت از پس ولي هستم, د محم
آن از بÇعد و فÇرستاده پÇيغمبري بÇلكه نكرده, تعيين خليفهاي خداوند ميگفتند;
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اينرو از كند, حكومت كسي چه كنيم تعيين كه ماست خود بر و ندارد كاري ديگر
و نداشت حضور انتخاب در علي كه شد طوري حتي كردند انتخاب را علي از غير
امÇر بÇه مÇنحصر ديÇن, از اشÇخاص اين ي تلق درواقع شود/ چنين نميگذاشت اال
مردم به احكامي ابالغ به مأمور فقط كه ميدانند كسي را پيامبر لذا و است رسالت
درحÇاليكه است/ احكÇام همين حفظ Hصرف وظيفهاش هم پيامبر جانشين و بوده
دو هر جامع نيز پيامبر و واليت نام به دارد باطني اسالم كه بود معتقد ليه او شيعه
شأن ايÇن و است اسالم معنوي و الهي جنبه واليت است/ واليت و رسالت شأن

كنند/ تعيين را نبي وارث خود, فهم و عقول به مردم كه نيست چيزي دين,
بلكه و اسالم خود از مختلف ي تلق طرز دو به كه است شيعه ليه او اساس اين
كه هركس است/ دين بلكه و اسالم خود قدمت به آن قدمت لذا و بازميگردد دين
را عÇلي خÇود پÇيغمبر ط توس خدا و كند تعيين بايد خدا را پيغمبر جانشين بگويد
مÇا مÇيگويد; كÇه آن ولي است آن حÇقيقي و ليÇه او بهمعناي شيعة او كرد, تعيين
و فقهي كالمي, مكاتب بعدها و است شيعه اصل اين نيست/ شيعه ميكنيم, انتخاب
الاقل ل, او همان از شيعه اساس بنابراين افتاد/ اختالف و شد پيدا شيعه در اصولي
علي دوستان نبود, علي شيعة نام با كسي ولي بود شده نهاده پيغمبر, حيات زمان در
رحÇلت از پس و نÇميگفتند عÇلي شÇيعه اخÇتصاصي عÇنوان با را آنها ولي بودند

شد/ برجسته علي شيعة رسول حضرت
مÇبارزه عÇلي كÇه مÇيكردند ر تصو اينطور گروهي بدفهمي همين براساس
شيعة و نباشد يا باشد واقعي خليفة اينكه از اعم آورد دست به را خالفت كه ميكند
همان به برسد خالفت و حكومت به علي(ع) تا ميكنند كمك او به Gقهر هم علي
و واليت امر ه متوج نيز اينها بودند/ رسيده خالفت به ديگر خليفة سه كه طريقي
بÇه اينرو از و نميشناختند بودن خليف¹اهللا به را او و نبودند علي(ع) معنوي مقام
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همين به هستي/ ما خليفة تو نداريم, خليفه ما و مرده عثمان كه حاال ميگفتند, علي
بÇا حسÇاب اين به هم خيليها و كنند مبارزه علي با ميدانستند مجاز را خود دليل
ايشÇان بÇه مÇعذلك ولي كيست علي كه ميدانستند هم بعضي كردند/ مبارزه علي
ه بشرÇم عشÇره از و پÇيغمبر اصÇخ صحابة از كه زبير و طلحه Âمث كردند/ خيانت
شد خليفه علي وقتي لذا ميخواستند را كوفه و بصره حكومت نفر دو اين بودند,
مÇنصب آنÇها بÇه مÇيشناخت را آنÇها حÇضرت چÇون و آمÇدند حضرت خدمت
عايشه, ه البت انداختند/ راه به را جمل به مشهور جنگ هم آنها و نداد را حكومت
خÇودش چÇون بÇود پÇيغمبر زن كه او بود/ مÆثر خيلي ماجرا اين در المÆمنين, ام
خديجه از حضرت هم هميشه و داشت فرزند خديجه از پيغمبر و نداشت فرزندي
طÇرفي از ميكرد/ ناراحت را او حسادت, قولي به و زنانه رقابت ميكرد, تعريف
زيÇاد عÇالقة و مÇهر مÇورد فرزندانش هم و او خود هم و داشت فرزنداني فاطمه
واداشت/ عÇلي(ع) بÇا جنگ به را او كه بود كهايي  محر همه اينها بودند پيغمبر
هميشه چون پرسيدند, قضايا اين به راجع عايشه از كه بعدها كه آمده اخبار در ه البت
چنين Âاص كه نبودم كاش بود: گفته جواب در ميكرد, تعريف علي(ع) عظمت از

نميشد/ واقع جرياني
آغاز علي(ع) عليه را بصره جنگ هاي عد شد, خليفه علي وقتي تقدير هر به
شتري كه بهطوري بودند نفهم جاهلو بلكهبرخي نبودند مغرض همه اينها  كردند/
سه دو حال اين در كردند, وارد جراحت پايش به بود, نشسته آن روي عايشه كه را
شانههاي روي شتر كه طوري ايستادند شتر اين پاي عوض و رفتند قشون از نفر
بÇر كشÇتهها و شÇد تمام كه جنگ داشتند/ جاهالنهاي اعتقاد چنين آنها بود/ آنها
تو آيا پرسيد: او از و ديد را كسي بود شده زخمي كه طلحه بودند, افتاده زمين روي
گÇفت: طÇلحه هستم/ علي طرف از گفت: مخالف? قشون يا هستي علي قشون از
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طرف از نمايندگي به تو با تا بياور پيش را خود دست تو نميرسد, كه علي به دستم
و بود شده پشيمان و فهميده را خود گناه او كه ميشود معلوم كنم/ بيعت تجديد علي
بÇزرگان از طÇلحه كند/ عهد تجديد شده بهانهاي هر به ميخواست آخر لحظة در
صف در علي حضرت بود/ حضرت ه پسرعم زبير همينطور/ هم زبير بود صحابه
يك ميآيد يادت كه فرمود علي رفت, علي خدمت زبير كرد/ صدا را زبير مقابل
من از تو و نگريست من در پيامبر بوديم/ ايستاده پيغمبر حضور در تو و من روز
تÇو بÇه پÇيامبر و بÇرنميدارم علي از دست هيچگاه گفتي و كردي زيادي تعريف
زبير بكشي/ علي همين روي شمشير تو كه ميآيد روزي كه باش مواظب فرمود:
چÇنين هÇرگز داشÇتم, يÇاد بÇه را سخن اين ا گر كه افزود و بله, گفت: و كرد فكر
بيابان به و بازنگشت قشون به برگشتو اشكبار چشماني با او نميكردم/ جسارتي
لطÇمة آنÇها حÇال, هر به ولي ميشوند, پشيمان اينطور هم بعضي خالصه رفت/

زدند/ را خود
فرزندش ميدانست كه معاويه بود/ ادي شي آدم كه شد معاويه نوبت كه هم بعد
كÇاري حسÇين بÇا كÇه بود كرده توصيه يزيد پسرش به است, خبيثتر او خود از
نحوي هر به كه ميفهميد او نخواهد/ بيعت او از نكرد بيعت هم ا گر باشد, نداشته
اسالم تاريخ در جديدي صفحة و نفهميد يزيد ولي كند رفتار سياست با بايد هست
خÇالفت بÇه كه سجاد حضرت امامت بخصوص و عاشورا قضية از بعد شد/ ايجاد
كÇه هÇمانطور ÂÇاص حسÇين و حسÇن عÇلي, شيعة فهميدند مردم نداشتند رغبتي

/322 ص ,20ë خطبة صالح, صبحي تصحيح البالغه, نهج /1

بيقيمت كفش ارزش از آن ارزش و نيستند1 خالفت راغب بود, فرموده علي(ع)

/7ì ص ,33 خطبة همان, /2

انÇتقام به حسين امام پسر سجاد حضرت بايد اال و است/2 كمتر برايشان حضرت
اين ميكشيد/ لشكر و ميكرد شديدي مبارزة ريختند او خانوادة در كه خونهايي



قÇول بÇه مÇيدهند انÇجام اسÇالم بهانة به آنچه دهند نشان ميخواستند بزرگواران
و كÇنند شÇهيد را پيغمبر نوة پيغمبر شمشير با ميخواهند كه است اين ابنخلدون
روز مÇعاويه خÇليفهاش كÇه است چÇيزي آن اسÇالم نه نيست/ حقيقي اسالم اينها

/32 ص ,3 ج ,1ê09 قم, مسعودي, الذهب, ج مرو /1

نÇمازجÇمعه چÇهارشنبه كÇه آنهايي نه و بخواند1 نمازجمعه مردم براي چهارشنبه
را ع يÇتش حÇقيقت بخواهند كه هستند كساني يا هستند حقيقي مسلمان ميخوانند
شÇيعة بÇهعنوان مذهبي, ديني, مكتب يك بهعنوان شيعه كه بود آنجا از بفهمند/
مÇن خون ريختن با جز اسالم ا گر فرمود: حسين امام اينرو از شد/ شناخته علي
خون شتافتند هم شمشيرها بياييد/ زودتر بشتابيد, شمشيرها اي نميشود, محكم

شد/ تقويت اسالم نهال تا ريختند را حسين
روزي آن ولي شدند شهيد يارانش و حضرت آن كه ميبينيم را تاريخ ما حاال
كÇه او بÇزرگوار دÇج به ميگوييم تبريك را روز آن ما شد متولد بزرگوار آن  كه
كه حسن(ع) برادرش به او, بزرگوار پدر و مادر به مني, حسين و حسين ن م انا فرمود:

/30 ص البيت(ع), آل سة سÆم ,2 ج مفيد, شيخ ارشاد, /2

و حسÇن قÇعدا,2 او قاما امامان والحسين الحسن فرمود: بزرگوار دو آن دربارة پيغمبر
در ما ولي باشند/ قاÄم چه باشندو نشسته چه هستند پيشوا امامو جهت هر به حسين
زنÇدگي از نÇه و ميگيريم عبرت خود زندگي از نه كه ما ميآموزيم? چه اينباره
استفاده نتوانسته خود تجربة از هيچكس كه است اين جهان رسم خود/  گذشتگان
بÇه تا روزگار اين در بايد دو عمر را پيشه خرد و <هنرمند گفتهاند: چنانكه  كند/
بزرگان همة تولد ه البت بگذريم, كار/> به بردن تجربه دگري با آموختن تجربه يكي
فÇصل اسÇالم تاريخ در حسين(ع) امام مثل آنان از بعضي ولي است عيد ما براي

بودند/ جديدي فصل نيز الهي كتاب در و كردند باز جديدي




