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جبروتفويض

اس×لنÇل ن×ا كÖل س Öرا و ك سÖفن ÖنÇ ß Òf ¹ÃÇ ي س Öن م كاب اص× ما و اهللا ن ß Òf ¹ن س ح Öن م كاب اص× م×ا

/79 آية نسا¾, سورة /1

1/GدâيÎ Ò¾ اهللاب ×� ك و Áو Ôس ر
از بدي, از برسد تو به آنچه و خداست از تو به برسد نيكي آنچه ميفرمايد:
بر و برساني مردم به را ما پيغام كه فرستاديم را تو ما پيمبر, اي و است تو خود
دعوت ل, او در پيغمبر خداست/ از هدايت و است شاهد خدا و كني نيكي مردم
جÇانب از بÇدي و خÇداست جÇانب از نÇيكي كه ميگويد آنها به و را قوم ميكند
بÇاز آنوقت خداست/ جانب از نيكيها و بديهاست خودت جانب از يا خودتان,

(سÇورة اهللا دÖنÇ ع Öن م كÔلٌّ ÖلÔق ك دÖن ع Öن م ه ه×ذ يقÔولÔوا Õ¹ÃÇ ي س Öم Ô Ö{ صÔت Öنا و اهللا دÖن ع Öن م ه ه×ذ يقÔولÔوا Õ¹ن س ح Öم Ô Ö{ صÔت Öنا و /2
/(78 آية نسا¾,

هم مخالف مفهوم و ظاهر بهحسب اينجا خداست/2 جانب از چيز همه ميفرمايد:
است, غÇالب كÇه هÇمانطور كÇنيم, ر صوÇت ظاهر بهصورت هرگاه ميشود/ معلوم
نÇهي ميكند, امر Âمث و است ما از فردي مانند هم خداوند بگوييم: است ممكن
بايد چرخها بگردد, بايد كوكش و ميكند كوك را ساعتي Âمث آنكه يا و ميكند
و اوست از هستي Âاص كه باشيم داشته ه توج بايد ولي اوييم/ مثل هم ما و بگردد

اوست/ اختيار در چيز همه و اوست هستيبخش
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يÇا خÇداست اعمال خالق آيا كه دارند گفتگويي كالم, علم علماي متكلمين,
خداست/ از هستي ميگويند: بعضي بنده? خود يا خداست خالقش بنده, عمل بنده/
كÇه مÇاييم نÇيست, بÇديها خÇالق او نÇميدهد, انجام بدي او نميكند, بدي او ولي
عذاب معصيت, نتيجة هم, بعد ميكنيم عبادت ميكنيم, طاعت ميكنيم, معصيت
خلق كه آن ولي است/ بهشت و طرف آن راحتي و خوشي هم, طاعت نتيجة است,
چنين اوست/ ما, عمل به چه ما, خود به چه ميبخشد, هستي ميدهد, انجام ميكند,
است روشن اين ديگر شد كه روشن و است روشن چراغ اين كه بگوييم كه نيست
اتÇصال و آنجÇاست در كÇه سÇيمي هÇرآنÇي نه, نيست/ روشنكننده به محتاج و
بر است نشاني همين ندارد/ روشنايي ديگر چراغ آن شود قطع ا گر دارد, به كارخانه
هستي است/ خراب Öچراغ اين شد, قطع كه اتصال شد, قطع كه داخلي ارتباط اينكه
از كه داريم او به اتصال ما و دارد خداوند فيض به احتياج آن هر ما گفتار و عمل و
جدا مبدأ از و شود قطع رشته كه هرجايي و هرآني كه فهميد خوب ميتوان اينجا
بÇعض ÂثÇم ايÇنكه فÇرض بÇر بنابراين, پس نيست/ نوري ديگر آنجا در شود,
پيغمبر صحابة دربارة يا و بدانند خوب را تسنن اهل و بدانند بد را شيعه اشخاص,
و است نا گوار گفتنش Âاص شدند, بد بعد و بودند خوب ل او از اينها كه بگوييم
اتصال ا گر و تاريكند شد, برداشته طرف آن از رويشان كه هرآني نيست/ درست
است, چراغ به انسان روي تا نيست/ روشني و ايماني ارتباط آن ديگر شد قطع
طرف آن به را رويش كرد, پشت اينكه بهمحض است, روشن است, چراغ طرف
اتصال شد, قطع تا رشته اين نميخواهد/ دليل مسأله اين و ديگر, است تمام  كرد,
نيست/ خودش از نور اينكه براي چه? براي ميشود/ تمام ديگر شد, قطع بهمبدأ
نور پس ميشود/ خاموش Gفور بزنيم كليد ا گر االÐن ندارد/ نور كه خودش چراغ اين

ميدهد/ نور آن به مبدأ است/ مبدأ از كجاست? از نيست, خودش از
و جان او, خلقت انسان, خود وجود ميكند واضح را مسأله كه مثالها بهترين
كه وقتي تا خودمان/> صورت بر را آدم كرديم خلق <ما ميفرمايد: كه اوست تن
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هيچ انسان نباشد ا گر و ميكنند كار قوا و جوارح و اعضا همة بدن, همة هست, جان
چشم نميكند, كار چشم Âمث ميشود, قطع Gظاهر رشته ميخوابد, وقتي آدم است/
هست/ چشم اين از غير هم ديگري چشم كه ميرساند اين نميكند/ كار ولي دارد
است; جان از است خوب كه را آنچه پس نميكند/ كار نيز جوارح و اعضا¾ باقي
مÇن رفتم, من فهميدم, من گفتم, من شنيدم, من ديدم, من ميگوييم: اينكه براي
من ميگويد: كه ميگويد, سخن كه پاست است? انسان پاي كيست? من اين آمدم/
پاي وقتي كيست? او اما رفتم/ من ميگويد: كه است هماني او نه, آمدم? من يا رفتم
ميكند/ درد پايم ميگوييم: بلكه ميكنم, درد "من" نميگوييم: خورد, صدمهاي ما
ميشود, فاصله ميشود, قطع آن داشت, بهپا روح كه هي توج آن يعني, چه? يعني
پايم ميكند, درد پايم ميگوييم: و ميدهيم بهپا نسبت را اثر آن ميكند, پيدا انقطاع
"من" بگوييم: Âمث ا گر اما است/ درآورده دمل پايم شده, زخم پايم است, مريض
مÇربوط نواقÇص و بديها و است جان از خوبيها پس بيجاست/ اين ميكنم, درد

است/ بهاعضا¾
كه اسالم در است اختالفي چون نه? يا بدهيم خدا به را افعال همة نسبت حاال
كÇه است معلوم هست, آن دربارة كه گفتگوهايي از شد/ پيدا بنيعباس زمان در
را امÇر زمÇام كÇه آنهايي هميشه ميكردند, درست مردم براي مشغولياتي هميشه
را باطل اهل طوري, را حق اهل منتهي ميكردند, مشغول را مردم دارند, دردست
سيدالشهدا¾, حضرت كشتن زشت, عمل آن از بعد Hخصوص بنياميه ديگر/ طوري
و سياه خا ك درواقع كردند/ منزجر خودشان از درواقع را دنيا كه ديديم الم, عليهالس
از را همه و كردند شهيد را علي بن حسين و ريختند مسلمانها همة روي بر تيره
(هÇمهاش هم تسنن اهل كرد, معاويه كه زشتي حركات آن با كردند/ نااميد خود
خود دربارة برادريم) اسالم در ما (بله, هم ما سني برادران ,(Hواقع است جا همين
بهخودش نوبت ولي بود بد كار اين ميگويند/ بد بوده, كرده كه را اعمالي تمام و او
بوده; مجتهد Hتقريب معاويه ميگويند: و ميشود عنه, رضياهللا معاويه, ميرسد,  كه
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كه داشتند اميد مردم ولي بگوييم/ اينطور دربارهاش كه حرفها اين به نداريم  كار
را معني× مقام اما بيايد/ است مقام آن اليق كه كسي آن كه برود زودتر برود, او بلكه
و كند تحصيل را ظاهري علم همين فرض بر ا گر كسي كرد/ غصب نميتوان  كه
غارت را او زندگي يا بگيرد را مالش او از و بيايد شب سارقي ا گر شود, دكتر Âمث
چنين ميتواند بخرد, را او مال بخواهد خواهش به كسي ا گر يا بگيرد; بهزور و  كند
انسان كه را بودن محيط و معنوي مراتب حاال بخرد/ نميتواند كه را او علم ولي  كند
را, عÇلمي مÇراتب هÇيچوقت نÇميشود/ غصب كه است ن معي البته است, دانسته
مال اينكه براي بله, نيست/ شدني غصب Âاص و كنند, غصب نميتوانند را حقش
غصب را عوارضي ميتواند ظاهر درصورت ولي اوست/ وجود حقيقت اوست,
قابل و اوست ذات جز¾ معنوي مراتب ليكن كنند تملÇك را ظاهري مقام يا  كند
غÇصب قÇابل داشت, كه را مراتبي آن نيز الم, عليهالس حسن, نيست/ غصبشدن
گرفتند/ سخت حضرت آن بر دنيا حيث از و ظاهر در و نگذاشت دنيا ولي نبود,
يا داشت, آسايش به عالقه و بود جور چه بزرگوار آن كه ميكنند خيال بعضي حاال
و كÇرد طÇرفيت شÇيطان بÇلكه نÇه, كÇرده سÇو¾اسÇتفاده حÇلمش حالت از معاويه

كردند/ خانهنشين را او شيطانپرستها
و الم, عليهالس علي, روزي در كه ميآورد پيش را حرف آن سخن, اين حاال
علي, به دوره كردند/ فتح و كردند جنگ فرستادند, را قشون آنها بودند, خلفا هم
طرف اينكه براي چه? براي كرد/ حركت خودش حضرت رسيد, كه الم, عليهالس
ا گÇÇر كÇند/ مÇقاومت آنها مقابÇل در نميتوانست ديگري كه بودند اشخاصي او,
مادر ( كه مادرش جنگ به مÆمنين, مادر عايشه, بهجنگ بفرستد را اشتر مالك
قرآن آية خود است/ مÆمنين مادر بگوييم: بايد هم ما نميكند فرق بله, است, همه

/(6 آية احزاب, (سورة Öم Ô Ôtمَّه×اÔا ه Ôاج و× Öزا و /// Û ß� لنَّ ا /1

بگÇوييم: بÇايد هÇم مÇا مÆÇمنينانÇد1, مادرهاي پيغمبر, زنهاي ميفرمايد كه است
اين هم مالك قشون باشد, داشته ا كراه بود ممكن مالك خود عايشه) امالمÆمنين
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Çالم, عليهالس علي, نبود/ ممكن شد, امتحان هم بعد كه همانطور نميكرد را  كار
بود علي ميزد/ زانو ل او قدم در بود, غيرعلي ا گر كه باشد خودش باز كه بود مجبور
عوض بود, ديگري طور دنيا طرز داشت/ هم سياست ديانت, مراتب حفظ با  كه
ميدان در مالي نوع هر فرمود: داد, شكست را آنها علي وقتي كه است اين بود/ شده
مÇال ولي بكÇنند قسÇمت بÇايد و است مسÇلمين هÇمة مال اينها آوردهاند, جنگ
كافر ا گر كه شد حضرت قشون بين هياهو است/ خودشان مال منزلشان در خودشان
و غالمند كه مردانشان و خود و ماست مال آنها مال كه كشتيم, را آنها كه بودند
باالخره شد, گفتگو خيلي كرد/ آزاد را آنها نبايد و كنيزند هم زنهايشان و عبدند
فرمودند: حضرت آمدند/ رÅسا فرمودند/ احضار را آنها شنيدند/ الم, عليهالس علي,
شماست ميل به ا گر خوب فرمودند: حضرت بله/ كردند: عرض گفتهايد? چنين شما
كسي چه سهم كنيم, قسمت را امالمÆمنين ميخواهم ل او را/ آنها ميكنيم قسمت
در كÇه ميخواهيد كداميك ميكنيد? قبول كداميك ميپذيرد? كداميك و باشد
من فرمودند: حضرت و انداختند زير به سر همه خجالت از بيندازيم? او قسمت
هÇم را تكÇليفش داد, خبر من به را اينها همة فرمود, خدا پيغمبر برادرم ميدانم/

داد/ خبر بهمن
ممكن خودش حضور بدون واال كند مقاومت اينجا در توانست علي مقصود,
مجبور خودش حضرت شدند/ تسليم حضرت, آن تدبير و عقل و سياست با نبود/
ميرفت/ خودش جنگها همة به موضوعها قبيل اين بهواسطة برود/ جنگها به بود
اينجور هميشه (چون كرد عرض حضرت به فضولي يا سÆال بهعنوان يكي
براي ميكند عرض را چيزي كسي كه هست يكبار هستند/ مردم ميان در اشخاص
فرق كه است اين ميكند, عرض ايراد بهطور كه هست هم يكي ولي بفهمد اينكه
نرود/ جنگ به خليفه كه ميگفتيد شما خلفا زمان در كه شد چطور آخر كه ميكند/)
هÇمة گÇفت: و شÇد ر تغيÇم عÇمر خوردند, شكست ايران در اسالم قشون وقتيكه
خوب فرمودند: الم, عليهالس علي, كنيم, جبران برويم ما همة كنيم, حركت مسلمانها
را اسÇالم الم, عليهالس علي, اينطور ميشود? چه خورديد, شكست و برويد ا گر
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ا گÇر فÇرمود: Çالم, ليهالسÇع علي, ميداشت/ م مقد را اسالم او چون كرد نگهداري
و آمد اسالم پادشاه ميگويند: نكردهاي, هنري دادي شكست ا گر و بروي خودت
نه و داري را كسي نه آنوقت كه ميداني خوردي, شكست ا گر و خورديم/ شكست
گفت: است/ شكست اسالم براي اين بلكه و است مانده تو براي آبرويي و حرمت
آنÇها بÇهجاي هÇم بÇاز تو شدند, كشته هم هرچه بفرست, قشون فرمود: كنم? چه
ميدادي دستور اينطور آنها به كه تو شد عرض حضرت خدمت حاال, بفرست/
من مثل آنها فرمودند: دل درد از حضرت نميكني? را كار اين ا كنون خودت چرا

دارم?! حق ببينيد شماهاييد! دارم آنچه من, حاال و داشتند راهنمايي و مشاور
حضرت خود ا گر يعني, بود; گرفتار درد همين به نيز الم, عليهالس حسن, امام
نميرفت/ كنند جهاد بايد كه آنهايي از قشون, آن از نفر يك نميكردند حركت
مÇخالفت براي معاويه طرف از محر كي هم, و بودند شده عادت بد اينطور هم,
ولي كند حركت هم بايد و كند حركت خودش ميخواست حسن(ع) امام داشتند/
معاويه Hواقع و بود/ گرفته قرار معاويه, شيطان, استاد آن مقابل در هم حضرت خود
قرار باشد معاويه كه شيطان استاد مقابل در بله, داشت! استادياي چه سياستش در
چÇاپيدن, بÇراي جÇمله ÖنÇ م داشت دسÇتهايي ميكرد, تحريكاتي او و بود  گرفته
نÇفاق انÇداخÇتن, اخÇتالف حضرت اصحاب ميان در و حضرت مال غارتكردن
خنجر حتي و بردند را حضرت اسبهاي همة و ريختند مرتبه يك خوب, انداختن/
يك كه را عصايي و كوري, يك به دادند, پول يكي به حتي و زدند مباركش ران به
ميشود, خوب دير زخمش Öفوالد :Á او (چون دادند آب زهر به داشت, سرنيزه

سم با ا گر :Hثاني دارد/ يتي سم ميشود, خوب دير زخمش كه هست چاقوها بعضي
آمد كور اين ميكند/) اثر زيادتر بدهند آب را اين دارند خودشان كه مخصوصي
صÇداي كÇرد, سÇالم ابÇتدا كند, زيارت و ببوسد را حضرت دست اينكه بهعنوان
عصا كه فهميد وقتيكه تا رفت جلو آرامآرام بعد شد/ مطمÃن و شنيد را حضرت
داد فشار چنان بوسيدن دست اسم به آنوقت است, گرفته قرار حضرت پاي روي
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بيرون پا ته از و رفت پا پشت از كه كشتي/ مرا آخ فرمود: حضرت بياختيار  كه
و زخم اين اثر بر نميتوانستند كه كرد ورم و ماند حضرت بدن در اين اثر و آمد
حركت نميتوانست حضرت كه است اين شوند/ اسب بر سوار خنجر, آن يت سم
دادن مال و پول بهوسيلة روز هر معاويه بود, كرده شروع كه هم جنگ در  كند/
چنين Hتقريب ناچاري از لذا كشاند/ خود بهطرف را آنها حضرت, آن قشون بهسران
امÇيد مسÇلمين و كرد صلح كه بود اين عمدهاش كرد/ صلح او كه بود آمده پيش
ولي بÇرسد Çالم, عليهالس حسن, امام به خالفت و بميرد زودتر معاويه كه داشتند
رحلت لو¸, والص الم عليهالس حسن, امام داد معاويه كه ي سم اثر بر و شد برعكس
شÇهادت بÇا بكند/ كاري باالخره امامحسين(ع) كه داشتند اميد هم Gبعد فرمودند/
به بودند, روز آن در كه مسلمانهايي دنيا, مسلمانهاي از هم اميد اين امامحسين(ع),
رفتار حق به باشد, خوب جامعه اينكه اميد اصالح, اميد خوبي, اميد شد/ بدل يأس
پيش فرمودند, كه همانطور و نشد كه نشد هم بعد ديگر رفت اميدها اين شود;
طرف از خوبي كه بود اين موضوع حاال بود/ اينطور هم ظاهر برحسب بله, نيامد/
دورة در بعد و الم, عليهالس حسين, امام از بعد زمان در ما/ طرف از بدي و خداست
عÇلي, بÇن حسÇين شÇهادت از بعد آمد/ پيش تفويض و جبر موضوع بنيعباس,
را مÇردم شود, منصرف فجيع قضيه آن از مردم ه توج اينكه براي الم, عليهماالس
چند قرآن اينكه در كنند گفتگو Âمث و كنند/ گفتگو قرآن ظاهر در كه كردند وادار
وسط كلمه كدام است? كدام قرآن حزب يا جز¾ نصف دارد? حرف چند و  كلمه
موضوع بيشتر بنيعباس, زمان در البته باشند/ مشغول كه اينها امثال و است? قرآن

ميكردند گفتگو Âمث گفتند/ متكلم را گفتگوكننده بود/ كالم علم در علما¾,  گفتگوي
او خود بهاختيار او كارهاي و دارد اختيار انسان يا است, حق ارادة به كارها آيا  كه
نميشود, كافر كسي كه نخواهد ا گر و ميخواهد خدا تفويض? يا است جبر است?
ا گر كه ميگفت ديگري آن خداست/ امر خداست, طرف از پس نميكند, معصيت
در موضوع اين چه? يعني بدي و خوبي چيست? براي تكليف پس است اين بر بنا
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هم آيه اين در حاال اينجاست/ از هست چه هر كه هست هميشه هم, مردم ذهن
يÇا است نيكي آنچه است/ انسان خود وجود هم مثالش بهترين و است تصريح
خودش كند, بد چه كند خوب چه بخورد, چه بزند انسان چه است/ او خود كار بدي,

ميكند:

اختالف)/ كمي 3025(با بيت پنجم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

صÇنم1 اي است اخÇتيار دليل اين كÇنم آن يÇا كنم اين گويي كه اين
ميكند, خوب ميكند, بد ميآيد, ميرود, انسان خود ميكند, خودش را  كار
كÇه نÇباشد ا گر جان كند, هرچه انسان كه همانطوري خداست/ از آنها هستي اما
كه هم كسي آن و اوست از هستيش آنها كند/ نماز نميتواند بكند, كاري نميتواند

اوست/ خود ارادة به ميكند هم عبادت
است اسالمي فنون در مشكل ة مهم مساÄل از يكي تفويض و جبر كه است اين
آنچه ميفرمايد: خودش خدا كه است همان حقيقتش ولي نه? يا ميكند او آيا  كه
خودت از كني بدي آنچه اما ميكند/ او اوست, از اوست, طرف از ميكني نيكي
شد تاريك ا گر اما ميتابد كه است خورشيد از نور توست/ خود از نقص و ميباشد
شد, تاريك و زديم را كليد ا گر اما است چراغ ازين نور نيست/ خورشيد از تاريكي
است/ طÇرف ازيÇن ولي است چراغ نتابيدن كه است درست نه, است?! چراغ از
ما وجود ولي است ما از ذاتي بدي و ذاتي تاريكي هستيم, تاريك خودمان خوب,

كه: اوست, از
اعÇÇلم واهللا نشÇÇد هÇÇÇرگز جÇÇÇÇدا عÇالم دو در زمÇمكن رويÇي سيه

هÇر در كه است اين ميدهد/ او داد هرچه است, صرف دوري طرف, ازين
نگيريم فيض ما ا گر ولي ميكند/ نظر ما بهسوي و ميكند رفتار بخواهد او ا گر مقامي
خوب باشد, خودش لطف به كه است اين بهتر است/ ما خود نقص كنيم, بدي يا
نÇهتنها بÇدانÇد, ر قصÇم بÇايد را خÇودش حÇال هر در بنده اوست/ از هست هرچه
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عمر مدت تمام در هدي ة مÄا نداشتند, انبيا¾ ميگوييم البته كه ظاهري تقصيرهاي
كه دعاهايي ميخوانيم, كه دعاهايي معذلك ولي نداشتند اوليا¾ بزرگان نداشتند,
ابÇيطالب, بن علي ميرساند/ را آنها گداز و سوز و نيازمندي همه, است, رسيده
اوست, پÇيغمبر از بÇعد بÇله, است, بزرگان همة سرحلقه و سرسلسله الم, عليهالس
كه مراحلي آن با علي ميشود/ آب كند, دقت انسان ا گر Hواقع اوست, سرسلسله,
جا همه شده, مضبوط او از آنچه است; قاÄل نيز سني بلكه است قاÄل او براي شيعه
عذاب مرا بخواهي ا گر قبيل: از دارند, حضرت كه را دعاهايي است/ گداز و سوز
دعاي هست, Áمعمو كه دعاهايي همين ميداند, ر مقص را خود كه من, بر واي  كني
است/ نÇيازمندي و زاري و عجز همهاش دادهاند بزرگوار آن به نسبت كه  كميل
كه ميشود اين اسباب كه را گناهاني من براي بيامرز <خدايا كه است لش او همان
گناهاني من براي بيامرز خدايا, را/ عصمت ميكند پاره شود, پاره من خوبي پردة
براي بيامرز خدايا, تو/ نقمت و ميشود نازل تو غضب كه ميشود اين اسباب كه را
از مÇيگوييم, كه را نعمت تغيير (همين را نعمت ميدهد تغيير كه را گناهاني من
كه را گناهاني مرا, گناهان خدايا, ميدهد)/ او كه ماست خود سزاي ماست, طرف
بيامرز/ را آنها خدايا, ميبرد, من از را زاري و دعا و حال كه ميشود اين موجب
ميرود كه بندگي حال آن آنوقت يعني, است ما به فهماندن براي هم آنها (يعني,
نزول اسباب كه را گناهاني آن خدايا, ماست)/ خود كوتاهي ماست, خود عمل از
قطع را اميد كه را گناهاني آن خداوندا, ببخش/ و بگردان ما از خدايا, ميشود, بال
انسÇان كه است خدا رحمت از قنوط و يأس Öبزرگ گناهان از يكي ( كه ميكنند
نبايد هيچگاه خدا از ولي است مأيوس هميشه خودش از كه انساني شود; مأيوس
كه را گناهي هر من براي بيامرز خدايا, بيامرز/ را گناهان آن خدايا, باشد/) مأيوس
جز ندارم تو براي واسطهاي و وسيله من خدايا, كردهاي)/ نهي تو كه (هرچه  كردهام
جميع از تو ذ كر به ميشوم ل متوس من, براي است وسيله تو ذ كر و تو ياد تو, ذ كر
ميكنم درخواست تو از و " ك فسن ×� ا كب Ôعف Öشت Öاس و ك ذكرب يكل ا Ôل سَّ وتا" نافرمانيها;



425 جبروتفويض

خودت به كني نزديك مرا دهي, قرار خود به نزديك مرا كه تو كرم به و تو بهجود
الهام كني/ من نصيب را خودت شكرگزاري حال و نيست ساخته كاري من از  كه
تو و ;" ك كر ذ� Ôم هÖلÔت" باشم/ تو بيانتهاي رحمت و تو نعمتهاي ه متوج من كه  كني
كنم/ پرواز نميتوانم سنگينم, دورم, من كه بينداز من دل به را خود ياد خودت ل او
Çالم, ليهالسÇع علي, حاال /" ك سÖفن ×� ا كب Ôعف Öشت Öسا" ميدهم; قرار شفيع را خودت و

بودند/ اينطور بزرگواران آن از هركدام و بود آنطور
از يكي كه اصمعي كه بود مكه در كه زينالعابدين(ع) امام حضرت حكايت
طواف براي مسجدالحرام به بود, شبي نصف مكه در كه ميگويد است, اصحاب
زارزار و تاريكي در است آويخته كعبه پردة در يكي ديدم باشد, خلوت كه رفتم
قطع صدا ديدم مرتبه يك بود/ كي نميدانم ميگويد: ميكند, گريه گزيده مار مثل
كه ديدم شد? چه و بود كي ببينم رفتم شد/ قطع صدا ولي ميشد ديده سياهي شد/
روشÇني در كÇردم, دقت خوب ندارد/ نفس هيچ افتاده, آنجا, است افتاده يكي
و نشسÇتم سÇرش بÇاالي خÇوب, است/ الحسين بن علي من, موالي ديدم ستاره,
كÇرد بÇاز چشÇم افتاد, مباركش صورت روي چشمم اشك كردم/ گريه بياختيار

كردي? دور محبوبم و خدايم از مرا كه كيستي  گفت:
حسن مال آنجا ولي دارد علي(ع) بن حسين به راجع قضيهاي هم همينطور
گوش و بينا چشم هم او كه ميشود معلوم كه دادهاند نسبت او به كه است بصري

كه: گفتند را اشعار اين حضرت ميگفت كه داشت, شنوا
مÇÇواله تكÇÇون عبدÇÇ ل èوÇÇÇط مÇعتمدي عÇليك اÇXعا� ذا يÇÇا
بÇÇلواه ذيا�ÇÇالل ا� يشكÇÇو ارقÇا نÇادما بÇÇات ÇÇXن èوÇÇط
لبÇÇÇÇاه و ربÇÇÇÇه ا كÇÇÇÇÇÇÇرمه مÇÇبxال الظÇÇالم | �ÇÇÇÇخ اذا

از هم خوشي البته و توست به هم تكيه گاه و توست از خوبيها همة كه كسي اي
مÇن مÇيگويد آخÇر GعدÇب الخ/ باشي, مواليش تو كه كسي حال به خوشا توست,

گفت: كه شنيدم را صدايي
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ÇÇdعناه قÇÇد قÇÇÇلت FلÇÇÇÇك و كÇÇن� | انت لبÇÇيك لبÇÇÇÇيك
قÇÇبلناه قÇÇد اللÇÇيل عÇÇذرك و مÇÇالÄك	 تشÇÇتاقه صÇÇÇÇوتك
اهللا انÇÇÇÇا �ÇÇÇÇان ÇÇÇÇHف ال و وجل ال و خوف بال تشا¾ ما سل

بعضي اينكه با اوست/ خوبي نشاني اين و است كمال او براي شنيدن اين  كه
شنيدم صدايي آنوقت ميگويد: است! بوده بد يا و نبوده مرضي حسن كه نوشتهاند
مني/ امان و عنايت دامان در تو كه او به دوبار ميدهد جواب خدا لبيك/ لبيك  كه
كÇه بگÇو شÇنيديم, گفتي هرچه شنيد, گفتي هرچه بله, مني/ بهدامان دست تو بله,
و گÇريه اينطور كه است اين مقصود ميآيد/ خوششان تو صداي از من مالÄكة

اينكه: براي ميكردند و ميكنند زاري
اعÇلم واهللا نشÇÇد هÇÇرگز جÇÇدا عالم دو در ممكن ز رويي سيه

و اعضا¾ همة كه است روشن مثال همين ميدانستند/ طرف آن از را وجهه آن
روشنايي, و چراغ در يا است/ بهجان هاش قو بله, است, بهجان زنده انسان جوارح
چراغ/ به اما ميبينيم را چيز همه همه, است/ روشن االÐن اتاق همة كنيم فرض Âمث
هÇيچچيز است تÇاريك جا همه شد خاموش چراغ تا نيست ما از روشنايي پس
شد هرچه است, اينطور هم خوبي نداريم/ چيز هيچ خودمان از آنوقت, نداريم
ذاتيست/ است, خودمان از بدي ولي خداست توفيق و خدا از بدانيم و بگوييم بايد




