ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﻨﺸـﻮر ﺟـﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺳﻼﻣـﯽ
در ﺑﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ
روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮزش و ﮐﺴﺐ اﻋﻠﯽ رﺿﺎی
او را ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و در اداﻣﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ را ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ ،ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮدادﻣﺎه  ۱۳۹۷در اداﻣﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻧﻤﻮده و
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ رﺿﺎی او ﺑﺮﺳﯿﺪ .و در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﺮآن در ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺷﻔﯿﻊ اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﻬﻤﺎن ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ان
ﺷﺎء اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن درون ﮔﺮا ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺧﻄﺮ آن ﭘﺮداﺧﺖ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻈﺮﺷﺎن را درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر و
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﮏ در
اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ،از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ و
ﻣﻔﺴﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ  ۱۸ﺟﻠﺪی ﻣﻦ ﻫﺪی اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﺧﺮدادﻣﺎه در
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺷﺐ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﻗﺮار دارﯾﻢ و
دﻋﺎی اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دل و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﯿﻢ و از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد.
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻋﻠﯽ درﺟﺎت رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻧﯿﺎﻣﺮزﯾﺪه اﺳﺖ
از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻟﻄﻒ ﮐﺮد ﻣﺎ را آﻣﺮزﯾﺪ و ﭘﺎک ﻧﻤﻮد ،رﺿﺎی
ﺧﺪا درﺟﺎت دارد و ﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻠﯽ درﺟﺎت رﺿﺎی او را درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ درﺟﺎت رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
آﯾﺖ ﻣﺪرﺳﯽ اﻓﺰود :در دﻋﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا آﻣﺪه ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﺪر
ﺷﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ درﺟﺎت رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺮﺳﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻋﻠﯽ
درﺟﺎت رﺿﺎی ﺧﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ،ﺳﻮره ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺗﻼوت ﻣﯽ ﮐﺮد

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺳﻮره
ﺣﺪﯾﺪ را ﺗﻼوت ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮره
را ﺗﻼوت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮره ﯾﮑﯽ از ﺳﻮر ﻣﺴﺒﺤﺎت اﺳﺖ.
ﺳﻮره ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ از ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﺷﺐ ﻫﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮره ﻫﺎی ﻗﺮآن ﺷﻔﯿﻊ
ﻣﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮ ﺳﻮره از ﺳﻮره ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺎ
اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﻢ درﺑﺎره ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن دور
ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ و درﺑﺎره ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺎ ﺷﻮد ،و ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺳﻮره را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﯿﻊ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
ﺧﻄﺮ درون ﮔﺮا ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ درون ﮔﺮاﯾﯽ ﮔﻔﺖ:
در اداﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دو آﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره
آﯾﻪ  ۲۹اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﻣﺎ درﺑﺎره درون ﮔﺮا ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ درون ﮔﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد و
ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺘﻼی ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ؛ و ﺧﺪا ﻧﮑﻨﺪ روزی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺮﺣﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ
اﺷﺎره و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺮﺣﻮم ﻓﻠﺴﻔﯽ را ،ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﻨﺪه ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ،وی در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی اول ﻣﻨﻊ ﺣﺠﺎب ﺑﻮد و ﯾﮏ روز ﯾﮏ
زن دﻫﺎﺗﯽ روﺳﺮی ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( آﻣﺪه ﺑﻮد و ﭘﺎﺳﺒﺎن او
را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﺎ روﺳﺮی آﻣﺪه
ای! اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از درون ﮔﺮا ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻄﺮ آن اﺳﺖ.
وی ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی زد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮏ ﻣﺎدری ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﯾﮏ ﺳﯿﺐ داد و
ﮔﻔﺖ دﺧﺘﺮم اﯾﻦ ﺳﯿﺐ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮدت و ﺑﺮادرت ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮب ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﻦ ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺧﻮب در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﯿﺐ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ را

ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﺼﻒ ﮐﻤﺘﺮ را ﺧﻮدش ﺑﺮدارد .اﻣﺎ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺐ را
ﺑﻪ ﺑﺮادرش داد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﺮادر ﺧﻮب اﯾﻦ ﺳﯿﺐ را ﺑﯿﻦ
ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ .ﻣﺎ دﻟﻤﺎن
ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻋﯿﺐ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ درون ﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ و روﺣﯿﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ روﺣﯿﻪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺴﺮﻣﺎن ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻫﻤﮑﺎرﻣﺎن
ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﻣﺮﺗﺐ ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮان را ﻣﯽ
ﮐﺮده اﯾﻢ.

ﺧﻮدﮔﺮا ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﺮا ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ دﻧﯿﺎ
را ﻓﻘﻂ از درﯾﭽﻪ دﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ
و اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﺪاﯾﯽ دارد و ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﯽ دارد و ﻣﺎ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎ را ﺧﻮدﮔﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد.
تﻓﮑﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻏﺮب ﺟﻨﮓ ﺻﻠﯿﺒﯽ
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻌﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﺎ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و آراﻣﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد
وﻟﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺲ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﺿﺪ
اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ آﺧﺮش ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻤﯽ دﻧﯿﺎ آرام ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺷﻮﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ
و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﺮب ﺑﺮوﯾﻢ و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ ،اﺻﻼ
ﮐﻞ دﻧﯿﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﺮد.
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪن آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن ﺧﻮدش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺮ ﺟﺎ و ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ارزش ﻫﺎ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ارزش ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ارزش
ﻫﺎ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ زﺑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  /ﻟﺰوم ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ
دﯾﻨﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ
اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ دﯾﻦ دارﯾﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺐ ﻫﺎی ﻗﺪر ،ارﺑﻌﯿﻦ و ﻋﺎﺷﻮرا
و اﻣﺜﺎل آن دﻟﯿﻞ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻦ ﻣﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز
اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻋﺎدت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺎدت در اﯾﻦ ﻟﯿﺎﻟﯽ ﻗﺪر ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﮏ ﯾﺎ
اﻟﻠﻪ ،ﺑﮏ ﯾﺎ اﻟﻠﻪ؛ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ،اﯾﻦ ﺑﮏ ﯾﺎ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ اﯾﻦ ﻋﺎدت در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و اﺟﺮای آن در
ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔـﺖ :ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﻌﻈـﻢ ﺗﻘﻠﯿـﺪ ،ﻣﺘﻔﮑﺮﯾـﻦ ،اﺳﺎﺗﯿـﺪ داﻧﺸﮕـﺎه،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮی ﻫﻢ ﭼﯿﺰی را ﺗﺮﺳﯿﻢ و
ﯾﮏ ﺟﺰوه ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و
اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،
در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﺟﺮا ﺷﻮد.

وﻻﯾـﺖ ﻓﻘﯿـﻪ از ﻣﺴـﻠﻤﺎت  /ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﻨﺸـﻮر
ﺟـﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺳﻼﻣـﯽ ﺑـﺎ ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣﺮاﺟـﻊ
ﺗﻘﻠﯿﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ،ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﺎ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ در آن ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ دﯾﮕﺮ در
ﻣﺴﻠﻤﺎت اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻋﺰﯾﺰان در وزارت ارﺷﺎد ،آﻣﻮزش
ﭘﺮورش و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﺎری را در ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ
ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺰ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
آﻣﺪه و دﯾﻦ ﻫﻢ آن را ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻻن در ﮐﺸﻮر
ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻫﺮ روز آﻣﺎر ﻃﻼق ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و
ﺧﯿﻠﯽ از دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ اﺻﻼ ﺣﻮﺻﻠﻪ ازدواج و ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن را ﻧﺪارﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ درﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﻼف زن و ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻏﻮﻏﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﻼس و دوره ﻫﻤﺴﺮداری و ﺑﭽﻪ داری را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻢ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ و درون ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای
ﻋﺮاﯾﻀﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻫﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺮدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺖ و در ﺑﯿﺮون
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت را در ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺧﺪا و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( را دارﯾﻢ

و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﺴﺮده ﺷﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮ دﯾﻨﯽ در روی زﻣﯿﻦ آﻣﺪه
ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻘﻂ دﯾﻦ ﻣﺎ و ﺑﻘﯿﻪ ﻻ ﻏﯿﺮ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﻣﺪ ﮔﻔﺖ
ﻓﻘﻂ ﺧﺪا.
ﺟﻤﻌﯽ داﻋﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ داﻋﺸﯽ در ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
دوﺳﺘﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد وﻗﺘﯽ داﻋﺶ ﺑﻪ ﻋﺮاق آﻣﺪ ،ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد زن و ﺑﭽﻪ اش را ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻨﺰل اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎ
و ﺧﻮدش ﺑﻪ داﻋﺶ ﭘﯿﻮﺳﺖ .دوﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﻓﺮد
ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم و از آﻧﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮدم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮدش
ﻧﯿﺰ آﻣﺪ و از او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮدم و رﻓﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ
دوﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻋﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎز ﻣﻨﺰل ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در اﯾﻦ
ﻣﺪت دﻗﯿﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم و دﯾﺪم از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ)ع( ﺗﺎ )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ(
ﻓﻼﻧﯽ ﺗﺎ
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ از
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻐﺪادی ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ اﻻن ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺎدی
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ و ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪﯾﻢ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺧﻼق و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺎدی ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺧﻼق و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در دﻧﯿﺎ اﺧﻼق و ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان را
ﺑﻪ اﯾﻦ راه دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺮﭼﻢ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ  /ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﯿﻄﺎن در روز ﻋﺎﺷﻮرا
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ،
ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﭘﺮﭼﻤﺶ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺮد و
ـﯽ
ـﻢ ﻣـ
ـﺎﺷﻮرا ﻫـ
ـﺎرت ﻋـ
ـﺎ در زﯾـ
ـﺖ و ﻣـ
ـﺖ)ع( اﺳـ
ـﻞ ﺑﯿـ
ـﻦ راه اﻫـ
اﯾـ
ﺧﻮاﻧﯿﻢ» :اﻟﻠَّﻬ ُﻢَّ ار ْزُﻗ ْﻨِﯽ ﺷ َﻔَﺎﻋ َﻪَ اﻟْﺤ ُﺴ َﯿْﻦ ِ یَوْمَ
الْوُرُودِ«.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮی از ﻋﺮﻓﺎی ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ
ﺑﻮد؛ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﯾﺪﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن
ﺑﺰرگ ﺗﻮی ﺳﺮش ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ

ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( را ﮐﺸﺘﯿﻢ ،زﯾﺮاپ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه:
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در:
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﺳﺎ
ﭘﺮس ﺷﯿﻌﻪ

