
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ک مفهوم در کوتاه ترین است ، یک بسته فرهنگی برای انتقال ی "لقمه خواندنی"نام این بسته  

 زمان با ادبیاتی بسیار متفاوت و روانشناسی شده...

 راهنمای چاپ:

 تا  میگردد است که به صورت پشت و رو چاپ شده و از وسط  A5بهترین قطع پیشنهادی برای اثر زیر 

 حذف نام نویسنده شرعا حرام است

نید!(آرم و نشان مجموعه لطفا این لقمه را به دیگران هم تعارف کشما میتوانید در قسمت زیر جمله)

 فرهنگی خود قرار دهید و تغییر در جای دیگری از طرح مورد رضایت ما نیست

 ارتباط با ما:

info@ghalamdad.ir 

 (مدیر   وبسایت) 44768283100

 ( محتواییمدیر   ) 44761784044

 

 

 

 

 اخبر کنید...بما را نشر دهید و دوستانتان را از ظرفیت های قلمداد 

mailto:info@ghalamdad.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توانايي حسين(ع) كُشي 
: سلماننويسنده

اين لقمه را پس از مطالعه
عارف كنيد!تبه ديگران هم   

...به نام او



جريان اول ودوم يعني يزيديان و منافقان مي خواسـتند  
. نـام  3. جايگاه حسين (ع) 2.تن حسين(ع) 1  :چهار چيز نباشد

  .راه حسين (ع)4حسين(ع) 
  ما چه كنيم؟!

م ياگر از دسته اول و دوم نباش از دشمن شناسي شروع كنيم :اول
 !در جامعه زياد پيـدا مـي شـوند    دشمنان امامدسته سوم و چهارم 

پـس اعمـال خـود را هـر روز چـك       خودمان را از آنها جدا كنيم...
چـك   كنيم (كُلُّ يومٍ عاشورا) هر روز عاشورا اسـت... پـس جـدول   

  .در صفحه قبل كردن اعمالمان همان ويژگي هاي سه دسته آخر
در آن شـروع بـه حركـت     -صف امام زمان خود را بشناسيم : دوم
و خـود   جامعه را نسبت به حركت امام زمان(عج) آگاه كنيم -كنيم

  را نيز براي اين حركت آماده كنيم (انتظار)
  .حسين(ع) را منتظرانش كشتند تذكر:
م يعني تمام صف آرايي يزيديان زمان براي از بـين  جنگ نرمثال: 

ازبـين   يزيديان گذشـته  در باال مي خواستند بردن چهار چيزي كه
گفته شد فقط مقداري مـدرن تـر! ... پـس     ي صفحهر باالدببرند و 

  اگر نياييم ، سكوت كنيم... نمي آيي؟! ... راه يكيست!

 بي مقدمه!

مثل اينكه وقت(!)  از قضاي زمانه بعضي ها در ايام محرم و صفر
ندارند زياد پاي منبرها بنشينند، يك منبر را خالصه كرده ايـم  

  ... چند خطي پاي منبر بنشين!! ...
  حسين (ع) را چه كساني كشتند؟

  ايجاد عاشورا نوع واكنش: (ظاهراً و باطناً كافر)*يزيديان
ا قبـل از  عاشـور   نوع واكنش:(ظاهراً با ايمان؛ باطناً كافر ) *منافقان
  و سرور ، هنگام عاشورا قتل امام ، پس از عاشورا شادي !دعوت امام

(با ايمان ولي با عمل ناصـالح ويـا بـدون     * فاسقان وسست عنصرها
عمل صـالح) (مـي گفتنـد زن وبچـه مـان راچـه كنـيم؟)و... (سـكوت         

قبل از  عاشورا دعوت امام ، هنگام عاشـورا   نوع واكنش:كنندگان) و... 
    در سپاه يزيد!، پس از عاشورا : عزاداري!: سكوت يا شركت 

(آنها كه همت نداشتند تحقيق تنبل هاي نادان (مابي طرفيم!) *
  )كنند كه امروز وطيفه چيست؟ و يا آنكه دير اقدام كردند

قبل از  عاشورا دعوت امام ، هنگـام عاشـورا : سـكوت ،      نوع واكنش: 
  !پس از عاشورا : عزاداري! و اعتراض به بني اميه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

دو  صفحه صفحه يك  
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