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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

ادب و آثار ذکر مصیبت امام حسین

، عزاداری، عشق، اشک، اخالص، حاجت، ممحرّادب، آثار، ، امام حسین مصیبتذکر کلمات کلیدی: 

 .اهلل وجهحیات، ، مالقاتزیارت،  ،حقیقت اباعبداهلل ،ظلمانی و نورانی های حجاب ،باطن

هیای   و نالیه  آهایین   ،زدن عزا و سییهه  ی اقامهاین  ،مسوگواری خیلی عظیم است. از اوّل محرّو عزاداری 

هیایی کیه بیا     همین دست ؛ارزد داند چقدر پیش خدا می خیلی عظمت دارد. خدا میسوزان و اشک روان 

م شیدیم و  فکر کهد که حیا  میا خیلیی مهی    و را غرور بگیرد  انسانخدا نکهد  ؛خورد اخالص بر سیهه می

سییید   محاسین  رمردیادتان هست عابس، آن پیو سیهه بزنیم. ما کم و کوچک است که بلهد شویم  برای

 کس به میدان رفت، هیچروز عاشورا وقتی  ،نقل شدهبر آنچه بها را، این یار اباعبداهلل آور و شجاع و نام

بیه  اش  سییهه  سییید موهیای   ؛ بیا آن زره را از تن کهید  ؛برگشتاین پیرمرد جرأت نکرد به میدان بیاید. 

؟س  یا عابِ  ْنت  نـ  ج  ا   گیتهد: اوبه  !میدان آمد
زره از تن بیرون کیردی و بیا گوشیت     !ای عابس؟ شدیدیوانه  1

میرا دیوانیه    الحسیین  اعبیداهلل عشق اب! آری دیوانه شدم :گیت ؟دنت رفتی جلوی این همه تیغ و تیرب

 ؛اشیک برییزد   ؛گرییه کهید   ؛بکوبید  بیر سیر   ؛و سیهه بزنید لخت شود  مثل عابسانسان روز عاشورا  !کرده

داند کیه بیا انسیان چیه      و خدا میچقدر بزرگ است داند ایهها در دستگاه خدا  سرایی کهد. خدا می نوحه

های یا حسین یا حسین،  برد. ضربه سوزاند و از بین می ه غیر خداست را در وجود انسان میچهر! کهد می
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انسان  ی را بر قلب و سیهه کهد و نام حسین است را از وجود انسان بیرون می نهرچه غیر حسی

قلب انسیان را از   !کهد داند چه می خدا می ؛خیلی بزرگ استها  این اشک و این سیهه زدن. کهد حک می

 کهد. می یکهد و جلوه و عکس محبوب در آن تجلّ شوید و این آیهه را مهجلی می هرچه غیر است، می

 :گیته بودم است یک وقتیادم ی. کهم مّا گاهی در کارشان دخالت میا ؛من که شاعر نیستم

 دیییخییود سییخت بکوب ی سیییههبییر 
 

 بییییا آه و فقییییان قلییییب بروبییییید 

 

 زنگییییار دل از اشییییک بشییییویید  

 

 جانان بشود خوب نمایان ی تا چهره 

قیدر   را مجالس میاتم و عیزای حسییهی    الحسین این مجالس ذکر اباعبداهلل !اهلل قدر بدانیمءشا ان

را  ین مجالسی یهی عظیام حسیرت چ   ءچقیدر بیزرگ اسیت. انبییا     ؛داند چقدر عظیم اسیت  خدا می .بدانیم

   !خوردند می

شاید به ذهن بیاید  [.ان ]مداومت داشته باشیمبیت و اصحاب کرامش و اهل ذکر مصیبت اباعبداهللبر 

باره هی بهشیهیم و تکرار کهیم و  ده باره و صدبرای چه دوباره و  ،شهیدیمذکر مصیبت که خب ما بارها 

 ]چه آثاری دارد.[ داند همان تکرار که خدا می در حالی ؟مکرّر بشهویم اییا مکرّر بگوییم  ؟باز هم بشهویم

ح بعدی هم امدّ ؛خواند ای می ید روضهآ اح میاین مدّ ،رود به مجالس روضه می انساناید گاهی  دیده

کر نکهید این تکرارها ... فاح بعدی هممدّو طور  نیاح بعدی هم هممدّ ؛کهد همان روضه را تکرار می

معهی  ذکر به که میعرض کرد خدمتتان ،در بحث ذکر خاطرتان هست .سازنده است کرارت؛ استبیهوده 

یـ ق ول ون   و   :ذکر است ه خالصه است. نام پیامبردین در همین یک کلم ی همه وبه یاد آوردن است 

ْجن ون  اِ  ْْ ّل اِ ما ه و   و   نَّه  ل م  ر  ِل ْْ ِِ  3.اِفظ ون  ل ح  ل ه   انّ اِ  و   الذِّْكر   نـ زَّْلن ا ن ْحن   انّ اِ  :نام قرآن ذکر است 2.ال ِمین   
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  اد آوردن است. چون هیچیر و به کّتمامیّت دین در تذ 4.م ذ كِّر   ت  نْ ا   انَّماِ  ر است:کّتذ پیامبر تمأموریّ

د. این یآ فراموش کردیم و با ذکر به یاد میولی  ؛دانیم دی وجود ندارد. همه چیز را ما میچیز جدی

ر زیاد است. ها چقد داند این  یه ما  یه به  یه نشسته و خدا می های غیلت که روی آن حقیقت  یه

هزار حجاب ظلمانی و هیتاد هزار حجاب نورانی است. این همه حجاب  بهابه برخی اخبار و روایات هیتاد

خودمان را  است. ر کردهیقت خودمان جدا و دو یه به  یه آمده روی وجود ما نشسته و ما را از آن حق

دهد  را از غیلت و از نسیان نجات می زند. ذکر ما ها را یکی یکی کهار می این  یه ،فراموش کردیم و ذکر

 ف ع  تـ نْـ  ىٰ الذِّْكر  نَّ اِ ف   ِ كِّرْ  و   ر هم باید مکرّر باشد. ذکر نافع است.کّتذ ها مکرّرند، که این  یه طور لذا همانو

.ن  یاْلم ْؤِمنِ 
، سودمهد و نافع است و اد آوردن، تجدید خاطره کردنیذکر و به  6.الذِّْكرىٰ   نـ ف   تِ   نْ اِ  رْ ِّْ ذ  ف   5

شاید این تعبیر درست باشد که رساند.  در باطن خودش می  شده دوباره به آن حقایق فراموش ان راانس

ی آن  سیر الی اهلل همهدر باطن انسان هست و انسان در  ،ی آن مقامات انبیاء ی آن حقایق و همه همه

هوز سالک نیست و غرق در ه . ابتداشود آن کما ت را دارا می ی کهد و همه مقامات را طی می

حرکتش از سیر و آغاز  ی نقطهاین  ،رسد به یقظه که میامّا  ؛هاست ها و شهوات و غضب دنیاطلبی

 ؛بر او سجده بیاورند ت در درون اوتا آن ملکا ؛آدمیّت تا برسد به آن حقیقت ؛استاز طبیعت و حیوانیّت 

 ید به مقام آدمیّت و از آدم تا خاتم راهیسجده کههد. تازه رس بر آن حقیقت انسانی اومالئک درونی او 

دا ی آن کما ت را باید در خودش پی ی انبیاء باید عبور کهد. همه از مقامات همه .بسیار طو نی است

ون باید از پشت پرده بیر ؛چون آن حقایق در باطن ما هست ؛افتد یاق میکهد و ایهها به نیروی ذکر اتّ

اهلل هم  کهد. لذا ذکر مصائب آل ید و ذکر این کار را میآدربه حالت بالیعل ید. باید از حالت بالقوّه آ
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 انسانکه  ییتا جا ،رود کهار می ،رود می کهار، رود ها کهار می ،  یهاذکار زنده است و با تکرار اینسا

به ها بر پیکرش وارد شد.  در روز عاشورا این تیرها را خورد و این تیغکه گویا خودش بود  یهد اصالًب می

کهد. لذا ذکر مصیبت و تکرار  را در باطن خودش مالقات می داهللحقیقت اباعب .رسد می آن حقیقت

ها  هر سال این خاطرهکه بیهید  می .برد راه می؛ برد را می . انسانذکر مصائب بسیار سازنده استدر این 

دهد و  تأثیرگذاری خودش را از دست نمیدهد.  ا حالوت خودش را از دست نمیامّ ؛شود تکرار می دارد

 . آورد آثار بزرگ بیشتری را به دنبال میهرچه بیشتر تکرار شود، 

ا دچیار بیدآموزی   ایهکیه می  ؛ بار دیگر ییادآوری کیهم   م، یکا های را که قبالً هم تذکّر داد ایهجا نکته امهته

 ،سیاه پوشییدن ، بر سر و سیهه کوفتن، که اشک ریختن بر مصائب اباعبداهللتردیدی نیست  .هستیم

برآمیدن حاجیات را فیراهم    و اجابیت دعاهیا    ی زمیهیه ، ماتم در مصائب اباعبیداهلل  ی عزاداری و اقامه

خیاطر ایههیا بیرویم عیزاداری      امّا ما بیه  ؛تر ن آثار را دارد و آثار خیلی عظیمای تردیدی نیست که. کهد می

م برآورده شیود!  و دنیوی یبهشیهم که فالن حاجت مادّ اباعبداهلل ی من بروم در مجلس روضه !؟کهیم

ز ؛ حتّیی ا ما هاز میداحّان زییاد شیهید    .دچیار بیدآموزی هسیتیم    !خیلی حیف است و خیلی کوچک است

حاجت نیامیده باشید در    کسی بی :گویهد میمستمعین  م که بها هر شهیدرّیانه مکهای فاضل متأسّ مهبری

ای داد  !خیواهم روضیه بخیوانم    ظیر بگیریید میی   هایتان را در ن حاجت !حاجت نباشد کسی بی! مجلس ما

ولی چیه   ؛شاید تشبیه خوبی نباشد !کهیم؟ گریه می بر اباعبداهلل ،اجت گرفتنعهی ما برای حی!! بیداد

پیش بیود کیه تلویزییون ییک      وقتبگذارید این تشبیه را بکهم. چهد له روشن شود أبرای ایهکه مس کهم

ییک فییلم ظیاهراً     گیری گریه کهیی؟  چهد می: خیلی تکان خوردم. اسمش بود فیلم سیهمایی نشان داد

ای درسیت   سهگیری گریه کهی؟ مؤسّ چهد می .داد های اخالقی هم در آن درس می نکتهولی  ؛فکاهی بود

ییا کیس و    ،نداشتهد که برایشان عزاداری کهید  یرفتهد و کس و کار از دنیا میکه  افرادی برای شده بود

از سه شب هیت نبودند. این مؤسّ تشییع جهازه و گرفتن مجلس ختم و کارشان اهل آمدن به عزاداری و
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خدام کرده بود کیه در  آدم است یکلّو گرفت  پول میکس و کار بود  بمیرد و بی خواست بعداً کسی که می

 کردند.   یون میکردند و ش یقه پاره می ؛کردند آمدند گریه می او میمراسم 

ریه کهییم بیرای ایهکیه حاجیت     یعهی برویم گ !نرویم بیت در مجالس اهل یطور نکرده ما این یخدا

 !خیلی کوچک است .خیلی کوچک است .خیلی کوچک است .طور باشد خدا نکهد این !خدا نکهد !بگیریم

ودش باشید  بعد ههوز یاد مصائب کوچک و حقییر خی   ،را ببیهد اهلل یم آلآن مصائب عظ انسانچطور 

تکّیه تکّیه    جلیویش اش را  ها بگیرم؟! مادری که بچّروم به این مجلس حاجتم ر که بخواهد بگوید من می

برای حاجت پر شد، پرچشمش  یجلوکهد؟ پدری که پسر رشیدش  دند، برای حاجت گرفتن گریه میکر

ا بیرای حاجیت گیرفتن    ریزد. خیدا نکهید می    سوزد و اشک می او عمق وجودش میکهد؟  گرفتن گریه می

حا  افرادی  .گذشته باشیم یدیگر باید از این واد !خیلی زشت است. خیلی کوچک است. عزاداری کهیم

اهل درک و شیهاخت   ،ولی برای کسی که اهل فهم است وّ است؛آنها معیاز  ،عوامهد وه نیستهد که متوجّ

بیرای چیه    .کهید  آدم داغدیده گرییه میی   !خواهد؟ ، خیلی کوچک است. گریه مگر مزد میو معرفت است

عیزای   ی این اسیت کیه در اقامیه    !کهد؟ برای ایهکه داغ دیده و چه داغی بزرگتر از داغ عاشورا؟ گریه می

، بیه  چییزی خواسیتیم   اهلل آن خلوص را توجّه کهیم. همین که در قبال این عزاداریءشا ان اباعبداهلل

 ، خلوص از بین رفت. محاجتی رفتی بهقصد رسیدن 

سیری  و نیام  کسیب  این است که برای خودنمایی و رییا و   خلوصتر عدم  شدیدی  مرتبه درست است که

و مجلس من فالن مهبیری   ندمجلس من فالن مقامات آمددر و تیاخر به ایهکه باشد درآوردن  بین سرها

 ترشیدید  ی مرتبیه داد، آن  خرجقدر  این ،قدر ناهار داد ت ما اینأهیاح مشهور در آن نقش اییا کرد، و مدّ

 انسیان  خالص نبودن هم این است که ی مرتبه ینترکمامّا  ؛زند ست که خیلی اجر عمل را لطمه میا اری

اجتش بیرآورده  خواهد حی  چون می گریه کهد. گریه کهد برای امام حسین برای غیر امام حسین

 طور نباشد.   اهلل که اینءشا رفع شود. انشود و مشکل دنیاییش 
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 فـ ـْوزا   م   ـ    ف وز  ا  ف ـ م   ـ    ك ْنـت   یل ْیت نِـ ایـ :بگویید  حسیین ذکر مصیائب امیام   در کسی که داریم در روایات 

 ای کاش من با شیما بیودم و بیه آن فیوز     !یا اباعبداهلل 7:ع ِظیمـا   فـ ـْوزا   م   ك ـمْ  ف وز  ا  ف   م   ك مْ  ك ْنت   یل ْیت نِ  ای ؛ع ِظیما  

 .شیود  میی شیریک  شهدای کیربال   در اجر ،کسی این را بگوید، شدم عظیم شهادت در رکاب شما نائل می

 اهلل وقیت مصیائب آل   هیر شود. در آن اغراق هم نیسیت.   بزرگ است. شریک شهدای کربال میخیلی 

کیاش   ...گویید ای کیاش   از ته دلش میانسان ید گاهی ا هبگوید. دید از ته دلش ای کاش انسان ،ذکر شد

من  کیکاش !یا اباعبداهلل :بگوید وجود و صادقانه بگوید. ی با همه ،این ای کاش را از ته دل من آنجا بودم.

کاشکی پسر جوان مین   !یا اباعبداهلل شدیم. بیابان و کوه و دشت می ی آوارهجای شما  بهم یها و زن و بچّه

اصقر  جای علیّ بهکاشکی ! ا اباعبداهللی: شد. از ته جان بگوید می رباارباً اتکّه تکّه و  شمااکبر  جای علیّ به

من، جیای زن   ی هکاشکی زن و بچّ !نشست. یا اباعبداهلل میطیل شیرخوار من  به حلقومتیر حرمله  ،شما

کاشکی میرا بیا    !عبداهللشدند. یا ابا یها م کوه و بیابان ی شدند و آواره شما اسیر دست اشقیاء می ی هو بچّ

را جای سر شیما  . کاشکی سر م..ها  ها با شمشیر شکسته ها با کعب نی سهگ با تکّه ؛کشتهد می 8قتل صبر

اگیر از عمیق جیان بگویید، در      .ع ِظیمـا   فـ ـْوزا   م   ـ    ف وز  ا  ف ـ م       ك ْنت   یل ْیت نِ  ای! بریدند می از قیا با دوازده ضربه

 یطیور  شیود ایین   نبیودیم، امیروز میی   آن روز . اگر شریک است مراتب شهدای کربالمقامات و فضیلت و 

خدمت  یکی از اصحاب حضرت امیر که بود جهگ جمل ظاهراً. همراه آنها باشیم شریک آنها شویم و

ای کاش برادر من هم در این جهگ بیود و   !مهینؤیا امیرالم که: عرض کردقریب به این مضمون حضرت 

ـو ا  حضرت فرمودنید:   البالغه هم آمده در نهجبر آنچه شد. بها شریک میاین پیروزی شکوهمهد شما در   ىٰ ه 

                                            

ی ا اْبن  :  333، ص 1، ج اخبارالرّضا و عیون 133؛ صدوق، امالی، ص 33، ص  3الحسنه، ج  باالعمال  االقبالطاووس،  . سیّدبن7

ِبیب   ْیِن ِاْن س رَّك  ا ْن ت ك ون  ل    ِمن  الثَّواِب ِمْثل  م  ش  ِن اْست ْشِهد  م ع  اْلح س  ْرت ه  م ىٰ فـ ق ْل م تا ِلم  ِ ك  کفعمی،  .ف وز  فـ ْوزا  ع ِظیما  ْم ف ا  یا ل ْیت ِنی ك ْنت  م   ه    ا 

    .ع ِظیما   فـ ْوزا   ف وز  ا  ف   م       ك ْنت   یل ْیت نِ  یا :237 الزّیارات، ص  قولویه، کامل و ابن 231مصباح، ص 
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در ایین   داشت که دوست می ،آرزو داشت کشید و خواست، دلش پر می آیا برادر تو دلش می 9؟ام   نـ ِخیـ   ا  

امّا نتوانسیت و   ؛وجودش آرزو داشت ی با همه !به خدا یا امیرالمؤمهین !بله ؟ عرض کرد:با ما باشد جهگ

کسانی در این جهگ بیا میا    ،تهها برادر تو ادر تو در این جهگ با ما بود. نهبر :موفّق نشد. حضرت فرمودند

آنها هیم در ایین جهیگ     .ر قرون آیهده به دنیا خواههد آمدد ند وکه در اصالب رجال و ارحام نساء بودند

حیا  کیه میاه     ،معیرض کیرد  قبیل   ی ههست جلس خاطرتانریک شد. شود ش می یطور شریکهد. لذا این

کهیار   هیا برونید داخیل خیمیه     خیانم ؛ بییت اباعبیداهلل   شود برویم کهار اصحاب و اهل م شروع میمحرّ

کیا  خواهیید بخوابیید سیرتان را روی متّ    هیا میی   مردها بروند کهار میردان. شیب  ؛ اباعبداهلل ی خانواده

طیور   باشیید. ایین   بییت  اهلطور با  بخوابید. این بیت های اهل مهیخاک کهار در خ یرو ؛نگذارید

 .ع ِظیما   فـ ْوزا   م       ف وز  ا  ف   م       ك ْنت   یل ْیت نِ  ای .دیآن وقت شریک ؛کهید تا روز عاشورا هم شهید شویدحرکت 

امیام   ،بیه رواییت  بها 10هسیت.  ی ]لطییف[  جملیه  چهدشعبان  ی نیمهدر  الحسین اباعبداهللدر زیارت 

ییک صییحه    ی شاید به اندازهکلّ زیارت  .زیارت کوتاهی هم هست .داین زیارت را تعلیم دادن صادق

ا ْشـه د  ا نَـّ    :گویید  میو دهد  شهادت می زائرست. اضامین بسیار لطیف و قشهگی در آن ولی م ؛هم نیست

ْْت  و    :ا تو نمردی. گیتامّ ؛کشتهددهم تو را  من شهادت می !ا اباعبداهللی: ل ْم ت م تْ  ق ِت

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
 

 عییالم دوام مییا ی ثبییت اسییت بییر جریییده 

 

افیزوده شیده   تو عاشق نبودی که عشق بر تو  !تو تمامیّت عشق بودی !تو عشق مجسّم بودی !ا اباعبداهللی

 عالم دوام تو. ی جریده بری عشق بودی با تمامیّت خودش ولذا ثبت است  همهو حبّ  ی تو همه ؛باشد

                                            

  .22، ص 12ی  البالغه، خطبه . سیّدرضی، نهج9

در  زیارت امام حسین الجنان، قمّی، مفاتیح و محدّث 342، ص 98مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛ 499و  498. کفعمی، مصباح، 13

 ی شعبان. نیمه



 

 

 

 

8 

ْْت  و  لـ ْم ت م ـتْ  ا ْشه د  ا نَّ    در غربت و تههایی مطلق بیا   دهم تو را ناجوانمردانه با لب عطشان شهادت می :ق ِت

ْْـت  و   .ای تیو زنیده   !امّا تو نمردی یا حسین ؛بارترین صورت کشتهد قساوت ِء ابـ ْل ِبر جـلـ ْم ت م ـْت  ا ْشـه د  ا نَـّ   ق ِت

یٰ  ْ ـوب  ِشـح  ِیی ْت قـ   ی همیه  قلیوب ای، بلکه به طییل حیات توسیت کیه    تو نمردی و زنده تهها نه: ی  ِت   وِت   ح 

ا یی با تیو   بخشی. حیاتبلکه  ،ای زندهتهها  هستی. نه یی، بلکه محتهها تو حیّ هستی شیعیان زنده است. نه

 شیعیان هستی. ی حیات قلوب همه ی شیعیان زنده است. تو مایه ی های همه ! دلحسین

با روشیهایی نیور تیو     .پیدا نکردراه خودش به تو  کس ا اباعبداهلل! هیچی :ِال ْیـ    الطّالِب ون   اْهت د ى ن وِرك   ِبِضیاءِ  و  

ا حسین! ی. به تو راه یافتهد ،اهل طلب با روشهایی نور توبود که طالبان و اهل طلب به تو راه پیدا کردند. 

 .و محبّت خودت را در قلب ما کاشتیتو ما را به مجلس خودت آوردی. ت .کردیتو ما را به خودت جذب 

میا بییرون    ی هیای سیوزان را از سییهه    هیا و نالیه   تو این آه .های ما روان کردی ها را از چشم تو این اشک

عظیمیی   بسییار ی عطایاگذاریم. ایهها  ایهها را به حساب خودمان نمیما نبودیم. ما  !خودت بودی .آوردی

ت بیا  کسی هدایت شد و به هدایت راه یافی اگر : ِال ْیـ    الطّالِب ون   اْهت د ى ن وِرك   ِبِضیاءِ  !است. ما کجا و ایهها کجا

ای حسیین! مین شیهادت     :ا بـ دا   ی ْطف أ   ل و   ی ْطف أْ  ل مْ  یالَّذِ  اهللِ  ن ور   ا نَّ    ا ْشه د   و   !روشهایی نور تو بود ای حسین

 ی رِیـد ون   :خیاموش نخیواهی شید. قیرآن فرمیود      ابیداً دهم که تو همان نور خدایی که خاموش نشدی و  می

؛ن  و ر  کافِ الْ  ك رِه   ل وْ  و   ن ورِهِ  م ِتم   اهلل   و   اِهِهمْ ْفو ا  بِ  اهللِ  ن ور   لِی ْطِفؤ وا
ـرِه   لـ وْ  و   11 آنها اراده کردند نور خیدا   12:ن  و ِرْ  م ْشـالْ  ك 

نور خدا خاموش  ولی ؛های خود نور خدا را خاموش کههد با پف کردن ؛خود خاموش کههدهای  را با دهان

برایشان تلخ اسیت و کراهیت   و مشرکان  کافرانلو و ؛رساند خدا نور خودش را به اوج کمال می شود. نمی

 کبییره مگیر   ی . در زییارت جامعیه  جهگید  میی  بیت که با اهل کس مشرک کیست؟ آنکافر و دارند. 

                                            

   .8 ی ، آیهصف ی . سوره11
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ــکهیییم:  ض نمیییعییربیییت اهییل خییدمت ــج   نْ م  :ک  ِر ْشــم   مْ ک  ب  حــار   نْ م ــ و   ر  ْــافِ  مْ ْ  د  ح 
هییرکس بییا شییما  13

ـرِه   لـ وْ  و   ؛ا بـ دا   ی ْطف ـأ   ل و   ی ْطف ـأْ  لـ مْ  یالَـّذِ  اهللِ  نـ ور   ا نَـّ    ا ْشه د   و   .جهگید، مشرک استبیت اهل  :ن  و ِرْ  م ْشـالْ  ك 

ْ ـ    ل و   یـ ْهِْـ ْ  لـ مْ  یالَـّذِ  اهللِ  و ْجـه   ا نَـّ    و   .بخش هستی است نور تو ای حسین! برای همیشه روشهی  :ا بـ دا   یـ ْه

ْ ْیها م نْ  ك ل   14؛و ْجه ه   لّ اِ ء  هاِل    یْ ش   ك ل  . یهاللّ امّا تو وجه ؛همه میرا هستهد  ِ واْلج ـل ِ  ر بّـِ    و ْجـه    یـ ْبقـىٰ  و    فان   ع 

هالکت و نابودی و از بین رفیتن   شوی و نه ابداً اللّهی هستی که نه هالک می تو وجه !حسین 15.ْكـرا ِ الِْ  و  

               !هیاللّ تو وجه !ست. تو باقی همیشگی هستیبرای تو

َّى ْ ْی     اهلل    ص  َّى  ع  ْ ْی     اهلل    یا ا باع ْبِداهلِل و  ص  َّى  ع  ْ ْی     اهلل    یا ا باع ْبِداهلِل و  ص   16ا باع ْبِداهللِ یا   ع 
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