
        بدیل بی گوهر

از چیزی که مشهود است و همه می بینیم و می دانیم و هیچ نیازی به اقامه ی دلیل و برهان ندارد و هیچ مجاالی بارای 

است با همه  السالمعلیه آنچه متعلق به امام حسین  همه یکه بل شک و تردید در آن نیست این است  ،ردّ و انکار

؛ یعنای در یاین ایان کاه ، کلّ ماسوی اهلل داخل هستندکه در این همه .، فرق داردی آنچه متعلق به همه است

از تمامی جهات فرق دارند  ،با همه ی مخلوقات و تمامی موجوداتصلوات اهلل و سالمه یلیهم اجمعین محمد و آل محمد 

مخلوق پانزدهمی نداریم که در کنار آنان بگذاریم و بگوییم ایان یکای هام چاون آن  ما، و چونان این چهارده نور مقدس

 . دناختصاصاتی دار یلیه السالمباز هم سید الشهداء ، چهارده نفر است

از آدم تا قبل از خاتم کسای از  که آن خصایص را نه تنها در سلسله ی انبیاد نخصایصی داریلیه السالم آری امام حسین 

حتی اند داشته  یشاناز شیث تا شمعون کسی دارا نبوده بلکه باالتر، خصایصی که ا مبران نداشته و در سلسله ی اوصیاپیا

یعنای اسات. پیاامبر اکارم هم نداشته صلی اهلل یلیه و آله و سلم ت یالم خلقت اولین شخصی، نقطه ی ختمیه ی رسالت

 :همان که

 زاد هستی صبح نیست شب تا

 یاد ندارد او چو آفتابی

 او گردن یقل و بود سری او

 او تنِ انبیا و بود دلی او

  بپیموده ازل از قدمش

 نابوده و کون کلّ ی ودهب

 یالم همه بر شرافاِ داده

 قلم و لوح کردگارِ راوِ مر

 قدم زآسمان دیده او جان

  یالم و آدم و یقل زادن



 است سیه شب و است روشن تا وزر

  ستا گنه هر شفیع رویش و زلف

 شرفش همه با یرش قامت

 شرفش ی هوذر پیش ای ذره

 هر که چون خاک نیست بر در او

 1 گر فرشته است خاک بر سر او

ت و یکای از ارکاان ثالثاه ی وجاود دوماین شخصایت یاالم خلقا، کاه او داشاته حتای پادر بزرگاوارشآری خصایصی 

 :همان که یعنی یالمامیرِاست.  نداشتههم  یلیه السالم امیرالمومنین 

 اوست احتشام بارگه یرش که شاهی

 اوست خرام گردون للدُدُ نعل خورشید

 اوست غالم قنبر چو ،ختب هب ای آزاده

 اوست نام به "لحمی لحمک" هرمُ که حیدر

 اوست مقام خالفت تخت که فرماندهی

 است یلی کبریا صفِ صدر نشین مسند

 است کربال شهیدان باب که سروری آن

 است مصطفی یم پسرِ و احمد داماد

 است خطا ختا مسک نسبت پاش خاک با

 است شفا او لطف دم ز را بریده دست

 رواست خوانمش دین ممالک قاضی گر

 است یلی مصطفی از پس شرع پیشوای چون

 محتشم شهنشاه و فقر لکمُ سلطان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امم شه سلونی درس جواب حاضر

 قدم ی آئینه خاطرش یکس ز روشن

 متهم اسیران درد دوای لطفش

 غم چه را شوق ی بادیه تشنگان لب

 2 است یلی جزا روز ساقی چو را مجموع

 

 

 

 

نداشته یعنی هماان کاو کاه باا آن ضالع یلیها السالم خصایصی که او داشته حتی مادر گرامی اش حضرت صدیقه ، آری

وجود است کاه در حقاش از ناحیاه ی خادایش باه پادر واال مثلث متساوی االضالع مقّوم ی منکسر یکی از اضالع ثالثه 

 :شرف صدور یافته است یعنی همان که، و لو ال فاطمه لما خلقتکما تبارش خطابِ

 یروس کنه جاللش نقاب نگشاید   

 مگر به حجله ی یلم خدای بی همتا 

 شرافتش ز ازل بوده هم ینان قدم   

 ش به ابد رفته هم رکاب بقاتجالل

 توئی که مدح تو کرده خدای یزّوجلّ   

 توئی که وصف تو را کرده خواجه ی دو سرا 

 منّی    نقاب قدر تو بگشوده بضعهٌ

  3 یلوّ شأن تو بنموده از من آذاها

 

 

 

 

 

 

که هشام بن ، نمودهمعرفی   یلیه السالمآری خصائصی که او داشته حتّی برادر بزرگوارش که حدیث او را افضل از حسین 

و  4... فَقَالَ الْحَسَنُ أَفْضَلُ مِنَ الْحُسَایْن الْحُسَیْنُ أَمِ الْحَسَنُ أَفْضَلُ :یلیهما السالمقُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ  سالم گوید :

 ینداشته اند و این نکته ای است بسیار حائز اهمیات و اهمیات آن زماانیلیهم السالم همچنین سایر حضرات معصومین 

 . قدسه فرموده اندخود آن ذوات م بیشتر که این خصوصیت ها را برای آن وجود مقدس نویاً



؛ حسین نسخه ی منحصر به فرد یالم هستی و ینصر بی نظیر حسین استحسین کیست که با همه فرق دارد ؟ ... او این

 کماالتی ویژه است:یالم خلقت و دارنده ی 

  هر پنج تن آل یبا دارد حسینی جلوه   هاله ای بر چهره از نور خدا دارد حسین

 در غریبی هم هزاران آشنا دارد حسین  آشنای یشق را بی آشنا گفتن خطاست

  گویی کهربا دارد حسین ،دل مگر کاه است  ن بی شمارادر هوای کوی وصلش بی قرار

 

 برترین ایجازها در کربال دارد حسین  معجز قرآن جاویدان، حسین بن یلی است

  قتلگاهی برتر از کوه منا دارد حسین  خیمه گاهش کعبه و آب فراتش زمزم است

 

  از سرشک دیدگان آب بقا دارد حسین  شور شیرین غمش رمز بقای سرمدی است

 

  وصل خود خاک شفا دارد حسیندر حریم   تا شفا بخشد روان و جسم هر بیمار را

 

خونبهایی همچو ذات کبریا دارد حسین «حسان»حرمت ذبح یظیم کربال بنگر 

حتی با هماه ی آنچاه متعلاق باه ، به اوست با همه ی آنچه متعلق به همه استو چون چنین است همه ی آنچه متعلق 

 6. فرق دارد و متفاوت است، نی که با همه فرق دارنداآنهمه ی 
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