
  ی امام حسين(ع) مدرسه دهمی برنامه

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 شعر  اين کردند سؤال

 مان کان دين محّمد لم يستق
  اال بقتلی فيا سيوف خذينی

شود مگر به قتل من آيا اين از امام حسين(ع) است که امام فرموده: اگر دين محّمد(ص) پا برجا نمی 
پس ای شمشيرها بياييد و من را بکشيد همچون شعری منتسب به امام حسين(ع) است آيا صحت دارد 

  يا صحت ندارد.  

در ديوان خودش هم اين اين شعر، شعر معروف شيخ محسن ابو الحب رحمه هللا عليه است و  جواب  
و اال اين شعر    را نوشته اّما اين که منتسب به امام حسين(ع) هست لسان حال است، زبان حال است

دقّت  مال شيخ محسن ابو   الحب است. و من خواهشی که از عزيزان دارم اين است که در نقل حتماً 
نقل نکنيم. موارد زياد است   ،کنيد. حتماً به مراجع صحيح مراجعه کنيد و اگر در مرجعی شک کرديم

ی امام حسين(ع)  در معرکه  ی قاسم کهها اشاره کنم. مثالً قضيهخواهم در اين فرصت کم به آنکه نمی
و در روز عاشورا با آن همه کشته و شهيد و آن وضعيت خاص مثالً بفرمايد من آرزو دارم عروسی  

اين نه   م.. چيزهايی که گفته شده. من به اعتقاد .شود وم و عروسی قاسم(ع) برپا میقاسم (ع) را ببين
کنيم. شخصيتی چون امام حسين(ع)   کنيم بلکه کم میل بزرگ نمیشأن امام حسين(ع) را با اين مساي  تنها 

چون آرزويی بکند؟ حاال يک وقتی اين کالم را در مدينه گفته باشد، جايی ديگر گفته  در چنين روزی هم
بشوند عروسی قاسم را ببينم.  که شهيد  ی عروسی قاسم(ع) را تا قبل از اينوزباشد، اّما در آن روز آر

فر  است چه يک نفر را بکشد چه هزارن  شود. امام امامها خيلی مبالغه میيا مثالً گاهی اوقات در کشته
کنيم که ابوالفضل العباس(ع) چند نفر را کشته، امام حسين(ع)  را بکشد. يعنی ما آن موقع که جمع می

ها را سر جمع بگذاريم اکبر چند نفر را کشته اينند نفر را کشته، حبيب مظاهر چند نفر را کشته، علیچ
گاهی   ؟ وگوييمها را میبرای چه؟ چرا ايناز بمب هيروشيما هم بيشتر است. خب  ها  کشته  ،بينيممی

امام زمان(عج) میمان درست میی خشن از ائمهاوقات يک چهره موقعی که ظاهر    ،يمگويکنيم مثالً 
ها ترسيم ازش کرديم گردن زدن است  در ذهن ايی که  چهره  آيد. امام زمان(عج) آن شود با شمشير میمی

عکس امام   و شمشير گرفتن است. اين صحيح نيست و شايد از فرهنِگ دشمنان آمده. شما ببينيد مثالً 
گذاريم امام ها مین عرض کنم پذيرايیعلی(ع) که در ذهن ما نقش بسته و قبالً همه در جاهای خدمتتا 

علی(ع) نشسته يک شيری سمت راستش، يک ششيری سمت چپش، ذوالفقار هم روی پاهايش مگر  
بينيم  کند به امام علی(ع) نزديک بشود؟ اّما آن طرف عکس حضرت مسيح(ع) را میکسی جرأت می

ها را دقّت کنيم از  دهد اين قرا میکند به فکشه يا طعامی دارد حمل میکشن که دست روی يتيم می می
ی کربال خيلی بايد دقّت کنيم لذا در واقعهطور بدون دقّت ترويج می رسد و ما هم همين جايی ديگر می

               کنيم. 

 والسالم عليکم والرحمه هللا 


