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 استاد انصاریان - شب دوم محرم

 المرسیلین،  و االنبییا  سیید  علی السالم و الصالة العالمین، رب الحمدهلل الرحیم، الرحمن اهلل بسم

 و الطیبیین  بیتی   اهی   علیی  و علیی   اهلل صیلی  محمید  القاسیم،  ابیی  نفوسینا،  طبییب  الهنا و حبیب

 المکرمین المعصومین الطاهرین

 میا  چیون  نیسیت   ممکین  میا  بیرا   نهاییت  بیی  درک اسیت   نهاییت  بی پروردگار رأفت و مهر

 کند  درک را او طریق این از و بدهد جا خودش در را بی نهایت تواند نمی محدود و محدودیم

 در و طیاهرین  ائمی   در خیدا،  انبییا   اولییای،، در  در پروردگیار  رحمیت  عظییم  ها  نشان  اما

 از پیر  و حکیمانی   ارزش، بیا  باحیا،،  زیبیا،  واقعاً روایت یک زمین  این در هست  کام  مومنین

 از آییاتی  بعید  و کینم  میی  عیر   برایتیان  الحسیین  عبداهلل ابی حضرت مبارک وجود از درس

 رحمیت  بتیوانیم  عبیداهلل  ابیی  عجیب داستان این برکت از ک  خوانم می برایتان را الهی رحمت

 نمیی  میا  هیم  را شی ک  «ش یْءٍ کُ  َّ وَسِعَتْ وَرَحْمَتِی» فرماید می قرآن در اوالً کنیم  حس را خدا

 مربی   متیر  سیانتی  یک ببینید علمی کتابها  در شما چیست  کیفیت عدد و کمیت نظر از دانیم

 و هیا  اتیم  تعیداد  کی   بپرسیید  برویید،  را آب قطیر   یک شما و است آن در عناصر  چ  خاک

 عیدد   چ  شد ، تشکی  اتم از ک  بپرسید را عالم بدن  شما است  مقدار چ  آن در ها اکسیژن

 بیدنتان  سیاختمان  آجیر  کی   را خودتان بدن سلولها  شما دهد  نشان را اتم تعداد این میتواند

 متیر  میلیی  ییک  میلالً  کی   دارنید  ک  دقیقی محاسب  در دانشمندان بشمرید، بخواهید اگر است،

 از نوشیتند  آیید   میی  دست ب  می کنند، بدن ک  دارد، این را ضربدر سلو، تا چند بدن مکعب

 غیاا  نی   نکنیید   دیگر کار هیچ خودتان، بدن ها  سلو، شمردن ب  کنید شروع اگر االن همین

 را بیدنتان  هیا   سیلو،  بنشیینید  فقی   برویید،  مسیافرت  و ن  بزنید حرف ن  بخوابید، بخورید،

کی    ایین  بی   مین  رحمت گوید می قرآن آن  شمردن کشد می طو، سا، هزار ۰۳۳ بشمارید،

 فیر   داییر   رو  پروردگیار را  رحمت گویم، می قافی  تنگی از اگر یعنی است  فراگیر شیء

او  رحمیت  خیاطر  بی   اسیت   هم  ب  محی  رحمت و است دایر  این در وجود عوالم تمام کنیم،

 مشیرک  اگیر  کینم،  میی  قبیو،  کنید  توبی   بخواهید  اگر کافر قرآن در کرد  اعالم ک  است هم
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 توبی   بخواهید  مجیرم  کینم،  می قبو، کند، توب  بخواهد منافق کنم، می قبو، کند، توب  بخواهد

 قبیو،  کنید  توبی   بخواهد پرست بت کنم، می قبو، توب کند، بخواهد قات  کنم، می قبو، کند،

 آیی  در  ییک  در مسیائ   ایین  همی   کینم   میی  قبو، کند، توب  بخواهد هم زناکار اگر و کنم می

 است، کسی ک  زنیا کیرد ،   کشت  آدم ک  کسی گوید می آنجا در ک  است فرقان مبارک  سور 

 و پیایرم  میی  و کینم  می قبو، را آن توب  من کند، توب  اگر پرستید ، بت من جا  ب  ک  کسی

 در ییا  یوسی   سیور   در نیداد   اجاز  اساس این بر و اهلل است رحمت شعاع توب ، پایرش این

 اجیاز   اصیال  باشید،  ناامیید  پروردگیار  رحمیت  از جوان یک زن و یک مرد و یک ک  زمر سور 

 پیس  نیی   صد نی، یک چ  گاشت، سر من از یعنی اجاز  نداد  گنهگار بگوید آب است  نداد 

 گاشیت   من سر از آب بگوید نفر یک گنا  است  اینک  این خود دهم  می ادام  را گناهانم من

 زنید میی  را حیرف  ایین  کی   این است  گنا  یک این خود ندارد، ا  فاید  دیگر صد نی چ  یک

 یعنیی  ببخشید   را مین  توانید  نمیی  خدا گوید می دارد یعنی کند می محدود را خدا قدرت دارد

 من اگر بگوید باشد  خدا از ناامید گنهکار  اگر ک  است این کند  می تصور عاجز را خدا دارد

 دانسیت   در  کفیر  گنیا   مسیاو   را ناامیید   این قرآن کند، نمی قبولم توب  بکنم، بکنم، جبران

 حضیرت  ب  نسبت باید ما دائما پس «الْک افِرُون  الْق وْمُ إِل َّا الل َّ ِ رَوْحِ مِنْ یَیْأ سُ ل ا إِن َّ ُ» یوس  سور 

 یقیین  بایید  باشیم  دلگرم  او مقدس وجود ب  نسبت باید باشیم، نشاط داشت  باشیم، سرحا، او

 نیسیت   عیالم  این در گناهی نیامرزد  خدا را آن کنند  توب  ک  نیست عالم این در گناهی کنیم

 از بخشیم  شیما   نمیی  عنیوان  هییچ  بی   کی   فرمود عمران بن موسی ب  عبداهلل را ابی قاتالن بل ،

 اسیت   قبیو،  آن توبی   عیالم  ایین  در هرگنهکار  بگارید و بکنی گاشت ک  عبداهللابی قاتالن

 قیاتالن  گنیا   چیون  میکند و فرق ائم  دیگر و انبیا قات  با او هم قاتالن است  خاص حسین امام

 دارد خیدا  بخوانیید،  قصی   سیور   او، در شما فرعون بخش، نیست ولی قاب  عبداهلل اصالابی

 در ک  بود این فرعون ها  جرم از  یکی «الْأ رْ ِ فِی عَل ا فِرْعَوْن  إِن َّ»فرعون  ب  راج  گوید، می

 احسیاس  مین  دلیی   چی   بی   اسیت   گنیا   این می کرد  برتر  احساس من زمین در مردم بین

 کیم  عبیادت  در گیاهی  دارم، کمبیود  دارم، گنا  پروند ام در ک  من دلی ؟ چ  ب  بکنم؟ برتر 
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 شناسنام  باشد، فروتن باشد، خاکسار واقعاً باید آدم بکنم؟ برتر  احساس چ  برا  گااشتم،

 انیا  و کیرد   تنظییم  را شناسنام  این امیرالمومنین ک  ببیند کمی  دعا  در یقین طور ب  را خود

 خدا روبرو  بیایم اما ماست  شناسنام  این المستکین  المسکین الحقیر الالی  الضعی  عبدک

 علیو ،  دارا  تیو  بیزرگم،  مینم،  بزرگی تو من، یکی یکی تو بگویم بکشم، شان  و شاخ بایستم

 سیین   اینکی   ب  چ  تو را نطف ، از آمد  وجود ب  خاک، از شد  آفرید مملوک، علوم  دارا  منم

 «شِییَعاا  أ هْل هَیا  وَجَعَی    الْیأ رْ ِ  فِی عَل ا فِرْعَوْن  إِن َّ» علو است  این منم  هم من بگویی و کنی سپر

 »کیرد   پیار   تیکی   را این ملیت   بگوید قرآن بودند، دیگر هم با هم  بودند، واحد ک  ملتی یک

 زند  را داغدیدگان زنان را «نِسَاءَهُمْ وَیَسْت حْیِی»برید،  می سر را مردم ها  بچ  «أ بْن اءَهُمْ یُا بَِّحُ

اسیت    عالم تبهکاران از آدم این «الْمُفْسِدِین  مِن  ک ان  إِن َّ ُ»بکشد   آنها از بیگار  تا گااشت می

ب  موسی بین عمیران    طور کو  در شد، رسالت ب  مبعوث موسی وقتی اما گوید  می خدا را این

 إِنَّی ُ  فِرْعَیوْن   إِل ی   اذْهَبَیا  »مصر  با فرعون دیدار بکنیید   هارون بروید برادرت و خودت فرمود،

 بیا  آرام، «ل یِّنًیا  ق وْلًیا  ل ی ُ  ف قُول یا »هیارون،   مین،  کلییم  اما کرد  طغیان امور هم  در آدم این «ط غ  

 کی   باشد « یَخْش   أ وْ یَت ا کَّرُ ل عَلَّ ُ ل یِّنًا ق وْلًا ل  ُ ف قُول ا» کنید  صحبت آن با نرمی با رأفت، با محبت،

 فرعیون  اگیر  حاال شود  بیدار  «یَخْش   أ وْ یَت ا کَّرُ» بترسد، عظمت من از از دوتا شما ها  گفت  با

یقینا، مسیلما    شد، می بخشید  او گاشت  گناهان تمام آمد، می تاکر و آمد می خشیتی برای،

 کی   مردانگیی اسیت   هسیتید،  روبیرو  خدای  چنین با عزیز جوانان خواهرانم، و برادرانم وقتی

 عاشیق  کی   نیدهیم؟ او  گوش حرف، ب  ک  مردانگی باشید؟ دلسرد ک  مردانگی باشید؟ ناامید

 تیو  خیدایا  گویممی من ندارد  محدود محبت ک  خدا دارد  نهایت بی محبت ما ب  ک  او ماست،

 دوسیت  میرا  ک  او اما آید نمی وجود نهایت بی ک  من در دارم  دوست، چقدر دارم، دوست را

 گیم  را هیا  نشیان   نبایید  میا  کنییم   گیم  را را  نباید ما نهایت  بی است، نهایت بی محبت، دارد،

 قرآن در پروردگار پروردگار  ب  نسبت دربیاریم فکر خودمان از خودمان پی، نباید ما کنیم 

 میی  قیرآن  در و نزدیکتیرم  اینهیا  بی   گردن رگ از الورید حب  من الیهم اقرب نحن گوید می

 جیواب  اینطیور   پرسییدند  من دربار  تو پی، آمدن اگر پیغمبر عنی  عباد  سئلک اذا گوید
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 مین  هسیتم   کنارتیان  مین  بگو من بندگان ب  قریب  فانی عنی عباد  سئلک اذا اینطور   بد ،

 کنیید،  دعیا  مشکالتتان در شمایم، کنار من ببینید میخواهید اگر دعوة الداع  اجیب نیستم  دور

 مین  هسیتم   شیما  بیا  مین  نیسیتم   دور مین  کنم  می مستجاب را دعایتان ببینید خالصان   دعا 

 برادران مگر همراهتونم  کنتم ما این معکم هو و هستم  شما همرا  من هستم  شما ب  نزدیک

 خواستند هیم  نمی ندید، را آنها آنجا ک  کسی نینداختند  صحرا چا  در را سال  ۲۱ بچ  یوس 

 برگشیتند،  کی   هیم  شیب  بیود   یوسی   نیابود   آنها هدف تمام بیاورند  در را آن برگردند ک 

 رفتی   میا  بابیا  گفتندمی « یَبْکُون  عِش اءا أ بَاهُمْ وَجَاءُوا »می کردند  قالبی گری  ک  گوید می قرآن

 دروغ گریی   هیم  گفتنید   دروغ هم کرد  پار  را بچ  کرد حمل  گرگ کارهایمان، دنبا، بودیم

چیا    بعید  بی   چیا   وسی   از نبود  آنجا در روشنایی ک  انداختند چاهی در را یوس  هم کردند 

 چهی  سیی ،   عمق تا نور چون چا   در کشند می المپ ک  دانید می ما ها  کن بود  چا  تاریک

چ  کسیی او   چا  ت  از انداختند  را یوس  ک  ندید کس هیچ هم بیابان در رود  نمی متر  چا 

 هیدایت  را میردم  تیا  داد او دسیت  را مملکیت  یک و رو  تخت عزیز  مصر نشاند درآورد را

 میا  بیا  جا هم  ک  خدا چا   چ  کسی در آورد اورا؟ در انداختند را یوس  بود ندید  کسی کند 

 روز د  امشیب،  از بعید  روز د  تقریبیاً  پارسا، من کنید  لمس قلبتان با می شود را خدا هست 

 معاینیات،  و عکسبردار  شب، ۸ ساعت بیمارستان در خواباندنم وقتی امشب از بعد کامال بعد

 بیدهیم   آمادگی شما ب  باید ما گفتند و بیرون زدند صدا را من ها  بچ  متخص  دکتر تا س 

 طیب  است  یعنیی گفتنید   افتادن کار از مرز در ری  چون است، زند  شب ۲۱ تا حداکلر ایشان

 باشییم  چی  کسیی    او میردن  منتظر باید بکند، کار  تواندنمی دارو بکند، کار  تواندنمی دیگر

 نمیی  کار  هم ما گفتند ک  هم آید  دکترابرنمی آن از کار  گفتند ک  خدا دوا غیر داد نجات

 بیا  محبیت  با باشید  خدا با عاشقان  خدا  خدا  داد  انجام را کار این کسی چ  پس بکنیم  توانیم

 برایتیان  شعر تک یک من است  نهایت بی محبت خدا است  نهایت بی زیبایی خدا باشید  خدا

   ماند می یادتان هستید، جوان شما بیشتر بماند  یادتان ک  ان شاءاهلل بخوانم 

   ندید کس عالم ب  را یوس  حسن
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 سیمب   نبیود    زن جهیان  ایین  در زیبیایی  سمب  دانندمی هم  ابراهیمی میدانید ادیان هم  شما

 بی   کامی   او قیافی   سیاختن  در را زیباساز  قلم پروردگار یعنی یوس   بود ، مرد یک زیبایی

 گرفت  کار

 یوس  را حسن 

 سیرزن،  را زلیخیا  زنیان مصیر   وقتیی  اسیت  قیرآن  میتن  در ک  بود کنند  خیر  زیبایی ابنقدر 

 عزییز  خرید را یوس  چون او؟ مگر است کسی چ  بستی؟ غالم یک ب  د، بدبخت ک  کردند

 این با ک  است عجیب خیلی گفتند دربار  خانم این ب  خان   را آن آوردن غالم عنوان ب  مصر

 در گفیت  نیداد   را آنهیا  جیواب  بسیتی   خیادم،  یک ب  نوکر، یک ب  غالم، یک ب  د، شخصیتت

 بی   و بچیننید  چنگیا،  و کیارد  بچیننید   گرانقیمیت  هیا   مییو   بچیینن   دربیار   متکاها  سالن

 کینم  تعارف من باشد  دستشان ک  ها خانم دست بدهید کارد دان  یک یکی گفت ها خدمتکار

 در از کی   کیرد  وادار را یوسی   بعید  داشیت   الزم چیاقو  ک  بود ا  میو  هر حاال بخورند  میو 

 اجبیار  بی   بیاال  در از ایستاد ن  گوید می قرآن بیرون  برود پایین در از داخ ، بیاید سالن باال 

 دسیت  مییو   برییدن  جا  ب  ها خانم رفت ک  یوس  بیرون  رفت پایین در از مجلس، در آمد

 بودند  شد  دیوان  شد  بودند، آن چهر  مدهوش یعنی بریدند  را خود ها 

  ندید کس عالم ب  را یوس  حسن 

 آفرید یوس  ک  دارد آن حسن

 کین،  نگیا   را سیاخت   را تیابلو  ایین  ک  هنرمند  آن دار ؟ کار چ  را نق، کن، نگا  را نقاش 

 کین   حسیاب  آیین  را یوس  زیبا  چهر  نشو  معط  اینجا را  یوس  کن، ن  نگا  را صنعتگر

 معطلیی؟  چیرا  اینجیا  دار ؟ کیار  چ  یوس  ب  کن  تماشا را ابد و از، جما، کن  نگا  رو آیین 

 رنگ هم  ک  اینها رنگارنگی، ها  پارچ  این و ها میو  این و زمین و پاساژ و مغاز  معط  چرا

 می رود  دست از هم  ک  ها نعمت این می شود  عو  هم  ک  ها قیاف  این پرد  می آنها

    کنند مهمانت جانان  خان  در شو  گر 
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 سیا،  هفتیاد  ، شصیت  هیم  روز و یک شب یک کردند  دنیا در مهمان روز یک شب و یک ما را

 کشد  می طو،

   کنند مهمانت خان  در جانان  شبی گر

  باش خان  صاحب مشغو، نخور را نعمت گو،

 دیگیران  خوشیگلی  خیودش و  خوشگلی و زل  و پیراهن و لباس ب  بد  آدم د، همیشخ اینک 

 ایین  سیاخت ،  قیافی   کی   آنیی از  ساخت ، لباس ک  آنی ساخت ، از میو  ک  آنی از باشد غاف  ولی

 باشییم   خیدا  بیا  امشب از باشیم  خدا هم یاد خوب باشیم  خدا یاد از امشب نیست  جوانمرد 

 اسیت   باحیالی  داسیتان  خیلیی  عبیداهلل   ابیی  در خیدا  رحمت نشان  اما و باشیم  خدا با هم خوب

 امشیب   کی   بییایم  نکیردم،  نگا  همینطور  می کردم، نگا  ک  را داستان این امروز من باحا، 

 فرمایید  میی  حسین امام نرود  یادم از آن از یک هیچ ک  نوشتم برداشتم، قلم را آن نکت  نکت 

 سیخن  این است  محکمی سخن و استوار صحیح، من پی، گوید، می حاال ک  پیغمبر سخن این

 خیود  گیوش  دو با حضرت ، خود جدم گوید می ک  است این پیغمبر  سخن هست چ  پیغمبر 

 المؤمن بما ال اثم فیی  در  قلب فی السرور ادخا، الصالة بعد االعما، افض  فرمود  جدم شنید   

 نمیاز  از برتیر  عیالم  ایین  در عملیی  می فرماید پیغمبر است؟ برتر ها کدام ک  اعما، بند  رد 

 بی   نیسیت  میومن  د، کیردن  شاد از برتر عملی فرمود، پیغمبر فرماید می نماز از بعد و نیست

 نیسیت   نمیاز  از بیاالتر  عالم در عملی هیچ نگیرد  صورت گناهی کردن، شاد این در ک  شرطی

 در کسیی  هیر  رهینة  کسبت بما نفس ک  نماز دربار  بفرمایید محبت کوتا  آی  یک چهار پنج

 مگییر الیمییین اصییحاب اال اسییت خییود اعمییا، در حییبس یعنییی اسییت، خییودش کییارکرد گییرو

 اعمیالی  اعمالشیان  شیود   زنیدان  ب  تبدی  برایشان ک  نیست عملی عملشان آنها سعادتمندان 

 ایین  الیمیین   اصیحاب  اال رهینیة  کسیبت  بمیا  نفیس  کی   شود  زنجیر و غ  ب  تبدی  ک  نیست

 دربیار   همیدیگر  از یتسیائلون،  ها  بهشت در جنات، فی فرماید می هستند  کجا یمین اصحاب

 ارائی   آنها مقاب  در جهنم را مرتب  هستند یک کجا االن مجرمین ک  پرسند می مجرمین وض 

 چی   سیقر   فی سلککم ما کنند می سوا، بینند  می جهنم در بهشتیان را مجرمین تمام کنند،می
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 جهینم،  آورد  را میا  خدا گویندنمی جواب لم نکن من المصلین، کشاند  دوزخ ب  را شما چیز 

 خدا نکرد   باز کور  خدا برد  نمی جهنم را کسی خدا خدا  ن  آورد  را ما نماز  بی می گویند

 جهینم  بی   را شما چیز  چ  کنید  دقت را آیات نیست  افروز آت، خدا نکرد   باز پز  کباب

 پیو،  کشاند ؟ جهنم ب  را شما چیز  چ  المسکین  نطعم نکن و لم خدا، نماز  ن  کشاند   بی

 را مشیکل،  توانسیتیم،  میی  را نکردیم  مشیک  دار  کنیم، توانستیم سیر می را گرسن  داشتیم،

 ایین قیدر   «الْخائِضِیین   مَی َ  ن خُو ُ کُن َّا» شود می واقعیات این هم  شام  آی  کنیم، نکردیم  ح 

 وَ رفتییم   فیرو  لعب و لهو در لعب، و لهو اه  این با رفتیم، ما و شد تشکی  لعب و لهو جلسات

 زد، حیرف  کیرد،  صیحبت  قیامیت  ب  راج  آمد ما برا  ک  کسی هر ما الدَِّینِ و بِیَوْمِ نُک اَِّبُ کُن َّا

 فرمایید ف میا   میی  پروردگیار  بعید  و شیود  نمی برپا قیامتی نیست  خبر  گفتیم هم آورد، دلی 

شفی  اند، ولیی   انبیا شود  نمی نماز بی شام  کنندگان شفاعت شفاعت الش َّافِعِین  ش فاعَةُ ت نْف عُهُمْ

 رسید   نمیی  نمیاز  بیی  داد ب  است شفی  قرآن گیرند  نمی را نماز بی دان  یک دست ۲۱0۳۳۳

 نمیی  قیامیت  را نمیاز  بیی  دسیت  انید،  شیفی   خیدا  اولیا رسند  نمی نماز بی داد اند ب  شفی  ائم 

 ایین  در کی   ان شیاء اهلل  گیرنید   نمیی  را نمیاز  بیی  دست شفی  اند، شرای  واجد عالمان گیرند 

اسیت، اصیال بیاز نمیی      سیخت  نماز ،گر  اش کار بی خیلی باشد  نداشت  وجود نماز  بی جلس 

 نمیی کنید    بیاز  قیران  کننید   نمیی  بیاز  ائم  کند  نمی وا را او گر  پیغمبر ۲۱0۳۳۳ یعنی شود 

 افضی   فرمیود  جدم ک  فرمایدنمی کنند  حضرت می باز ربانی عالمان نمی کنند  باز خدا اولیا 

 میان  بعید   میردم  کیردن  اثم فیی  شیاد  المؤمن بما ال  قلب فی السرور ادخا، الصالة بعد االعما،

مدینی    شیهر  ایین  در مین  روز  یک فرماید می خودشان کنند،می نق  را داستان این حضرت

 در بیود،  کنییز  و غیالم  کی   هیا  وقت آن غالمی یک دیدم شوم، رد آمدم باغی یک جلو  آمدم

 هیم  فیرار  را  هیا   خیانواد   بی   فروختنید میی  آوردند، می را ها اسیر کردند، می اسیر ها جنگ

 غاا زد ، چمباتم  او جلو  ک  سگی یک ب  دارد نشست ، زمین رو  غالمی یک دیدم نداشتند 

 سیگ  شیکم  و گیرد می لقم  سگ این برا  آرام آرام کند  می کار دارد باحا، هم خیلی مید  

 ثواب می کند  دارد سیر را گرسن  سگ غالم یک ک  شد شاد حسین امام خیلی میکند  سیر را
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 را مین  غالم دارد  ثواب دادن آب تشن  حیوان ب  دارد  ثواب دادن غاا گرسن  حیوان ب  دارد 

 دارم، غصی   خیلیی  آقیا  گفیت  کنی  می چکار ک  گفتم او ب  دیدم  می را او کار من اما دید نمی

 شیود   شیاد  ناشیادم  خاطر شاید میدم، غاا سگ این ب  دارم خاطرم، رنجید  ناراحتم، محزونم،

 کی   اسیت  ایین  غص  ام هم  اهلل رسو، یابن شود  کم اندوهم شاید شود  برطرف ام غص  شاید

 مین  فرمودنید  حضرت باشم  یهود  یک بار زیر خواهم نمی مسلمانم ام  یهود  یک غالم من

 اربیاب  از را غیالم  این ک  بردم برداشتم خودم با دینار ۱۳۳ دادم گوش ک  را غالم ها  حرف

 خیدا  غییر  تیو،  غییر  از ما ک  اهلل رسو، یابن شانسی چ  خودم  پی، را او بیاورم بخرم، یهود 

 باشید،  تیو  با هرکی جان حسین باالتر  این از شانسی چ  بشویم  خدا و شما غالم و بشویم آزاد

 هرکیی  جیان  حسیین  است  ائم  و انبیا هم  با باشد، تو با هرکی جان حسین است  عالم هم  با

 دیین،  همی   اسیت،  عبیداهلل  ابی دین هم  کل ، االسالم هو الحسین است  دین هم  با باشد، تو با

 فهمید دید، را من یهود  بود دستم است  پو، عبداهلل محبت هم  است  ابی عبداهلل عشق هم 

 آمیدم  فرمود بود  پو، خیلی نبود، پولی هم کم دینار ۱۳۳ گفتم ک  او ب  دارم  کار او با من ک 

 مین  خانی   در تیا  ک  بشوم قدمت آن گفت فدا  کرد من ب  نگا  یک یهود  بخرم  را تو غالم

 گفیت  بعید  بخشییدم   غیالم  بی   بیود  نشسیت   آن در ک  هم باغی بخشیدم  تو ب  را غالم آمد  

 خیودت   بیرا   هم آن خواهم  نمی بخر  را غالم ک  ا  آورد  ک  را پولی این من جان حسین

محبیت   ییک  غیالم   ما، هم باغ تو، ما، پو، هم تو، ما، غالم جان حسین خودت  برا  هم آن

 بی   را هیم  عبیداهلل محبت پو، ابی کند، می آباد باغ مالک را برد  یک کندمی آزاد را برد  یک

 بی   یهیود   خیانم  خیودت   میا،  پیو، هیم   غیالم،  میا،  بیاغ  تو، ما، غالم گرداند  برمی خودش

 را مهیرم  دیدم، علی بن حسین از ک  ا  مسئل  این با ولی ندیدم بد  تو از من گفت شوهرش

 زنی،  ب  هم یهود  ایستاد   حسین امام حاال بشوم  مسلمان خواهم می من کردم، حال، ب  تو

 بی   امیروز  هم را خان  این ک  من کنی  حال، ک  نمیخواهد هم مهرت شو، مسلمان تو ک  گفت

 بیرادران،  شیما  محبیت   میی شیوم    مسیلمان  هیم  خیودم  ابی عبیداهلل،  فدا  هم  کنم، می تو نام

 و آمید  رفیت  کی   آنهیایی  با تون، دوستان با هاتون، محرم با فردا از جوانان، خواهران، مادران،
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 شیما  از کنیید  محبیت  کی   خیلیی  است ممکن شد  خواهد چ  ببینید و کنید اضاف  محبت دارید،

 از بگیو  شیدم   عیو   عبیداهلل  ابیی  مجلیس  در ک  بگو به، شد ؟ عو  ک  شد  چ  بپرسند

 دوسیتان  بیرا   نگیویم،  برایتان ک  آیدمی محبتی حیفم چ  بگو شدم  عو  عبداهلل ابی برکت

 بیر  و می رود می دانست بشود، شهید میدان برود خواستمی عبداهلل ابی گفتم گفتم  صبح هم

 بی   جنیگ  گرماگرم در گااشت  جیب، در گرفت، ها خانم از را قیمتی گلوبند یک گردد  نمی

 سیفر  ایین  از داد  قیو،  دختیرت  بی   تیو  در آورد، گفیت  را گلوبنید بایست،  گفت دشمن یک

 محبت  گلوبند  این ببر ، گلوبند

 میشود گ  خارها محبت از 

   میشود م  ها سرک  محبت از 

 فردا  مل  چیست  اسم، االن رسیدیم ک  سرزمین این پرسید

   عشق گارگا  ب  غاف  قافل  

   عشق همی شا  پرسید و آمد

   سرزمین این بر است نام چ  گفت

 می دهند  گوش دارند ها خواهر دخترها، زنها، هم 

   اندوهگین د، جاست این در چ  از 

 شد  دار غص  مرتب یک چرا اینجا کردیم  رد را ها زمین هم  این ما چرا

 ار  ط  زمین نام یکی گفت 

 شرف از برین عرش طوف گ  

 کربال زمین نام یکی گفت 

 ست نینوا زمین نام یکی گفت 
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 نواست در آن از عشاق د، آن ز

 فغان زد کرب و بال یکی گفت 

  رسید منز، ک  گشایید بار عاشقان قافل  قِ 

  رسید ساح  ب  عشاق کشتی

    کربال ص  ب  گشاید بار بال جام جرع  زد  ک  هر

   کربالست از حرم دیر و رونق

  کربالست از ارم باغ جلو 

   کربالست جبری  امین مهب 

 کربالست برین عرش گ  طوف

  دهد می وفا درس بال و کرب 

  میدهد شفا و است عشق تربت

 پییاد   محمی   از را زینیب  می خواستند ک  فردا اما نبودند  اینجا بیشتر روز هشت شدند  پیاد 

 گرفیت   را عمی   بغی   زییر  آمید  اکبیر  علی گرفت  را خواهر زیربغ  آمد هاشم بنی قمر کنند 

 شود  سوار کند، کمک، ک  نبود کسی کرد، سوار را بچ  و زن هم  خودش ک  بعد روز هشت

 ها  کشت  ب  رو کرد

   زینب محم  ببندید هواداران ا  کجایید 

 زینب منز، مح  و رفت  فنا باد بر ک 

 خواهید نمیی  دلیم  گفیت  عبیداهلل  ابیی  بی   رو کیرد  شیود   نمی سوار ک  دیدند دخترها ها، خانم 

 من  حسین باشد خولی و شمر من همسفر
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 کاروان میر ا  شد شام صبح برخیز

 کن جهاز بی شتر بر سوار را ما

 

 

 


