
 

 

 من برای تو مثل هر عاشقی نیستم يلك إلست كأي اعشق 

 

 من روی شما غیرت دارم غيور سيدي عليك إين

 من برای تو مثل هر عاشقی نیستم يلك إلست كأي اعشق 

 من روی شما غیرت دارم غيور سيدي عليك إين

 تو دین منی و از روی یقین فأنت ديين ومن يقيين 

 ی محفوظ می دانمتو را سر   راك رسا مصونأ

 به من اهانت شود اما تا زنده ام مات متهون ذايت ولل

 حسین مورد اهانت قرار نگیرد احلسني ال ما يهون

 غیرت است به تو عشق وياك غرية  قالعش

 غیر از عشقی که همه دارند ونقغري لك ايلعش

 دیوانگی در محبت به تو واجلنون حببك انته

 مفهوم دیگری از دیوانگی است هوم اجلنونفغري م

 کسی که حسین را دوست دارد دغدغه اش ايلحب حسني همه 

 این است که افکار او را با خود داشته باشد و حفظ کند حيمل افاكره ويصون

 نه اینکه فقط بگوید من دوستش دارم حبه أ إينول قمو ي

 گونه بود بماندو هر  وخل يكون اليل يكون

 تو عشق من هستی و نه فقط در قلبم، ليبقانت حيب مو بس يف 

 آنرا روشن می کنی همیشه شمعی هستی در راهم که شمعة يف دريب دوم تضويين

 قبول نمی کنم عشقی را داشته باشم که محلهقبله حب األأما 



 بدون دلیل و از روی گمان آنرا برگزیده باشم اعلكيف ظنوين ةدلأمن غري 

 

 عشق توست که عقل مرا مجنون کرد جنن يل عقيل حبك اليل

 باشم خدا حسین می گذارد در عشقم مطیع حيسني خييل بالطاعة جنوين

 کنماسمت را بدنام   امیدت به من آن نیست که حلمك يتشوه اسمك ما هو

 تو کسی هستی که خونت راه را به من نشان می دهد وانته اليل دمك دريب يديلين

 گمان مرا ببخشای اگر عشق تو را معنای دیگری برایم جلوه دادند بغري معين هواكوهموين أن إسامح ظنوين 

 عشق به نظر من پایداری بر عهدم است که پیمان بستم به رضایت تو جفا نکنم جايف رضاكأفاحلب عندي صون لعهدي ان ال 

 من برای تو مثل هر عاشقی نیستم لست كأي اعشق ايلك 

 من روی شما غیرت دارم غيور سيدي عليك إين

 تو دین منی و از روی یقین فأنت ديين ومن يقيين 

 تو را سری محفوظ می دانم اراك رسا مصون

 به من اهانت شود اما تا زنده ام مات متهون ذايت ولل

 حسین مورد اهانت قرار نگیرد احلسني ال ما يهون

 کسی که میگوید عشق حسین دانش و معرفت نیست من يقول حسني حبه ما هو علم ومعرفه

 و در پیروی از او خیانت می کند معنای وفا را نیاموخته وايلخونه يف اتباعه ما عرف معين الوفا

 حسین شمعی بود که برای حفظ عقیده سوخت و خاموش نشد احلسني احرتق شمعة للعقيدة وما انطىف

 و از دنیا رفت تا دین زنده بماند و دین او را وصف می کند ومات حىت حتيا الرشيعة والرشيعة اتلوصفه

 نیست، به تو هیجانعشق  حب يا اغيل ما هو انفعايل

 عملی بداهه نیست که تقدیس را از تو بگیرد وفعل ارجتايل يسلب تقديسك

 هستی تو گرانسنگ تر از گمان من هستی و باالتر از آن انت أىلغ من ظين وأىلع

 که بر منابر و در حوزه ها یاد می دهند المنابر حوزة اتلدريسكيليل 

 عشقی خدایی که امر و نهی می کند حب إليه آمر أنايه

 قبول نمی کند که لحظه ای ذره ای وهن به تو برسد حلظة ما يقبل أي وهن جييسك

 عشق غیوران با آگاهی و پاکی است حب غيارى بويع وطهارة

 شعارش از خداست و اهانت به تو را بر نمی تابد يرفض ترجيسكمن اهلل شعاره 

 عشقی مقدس که اگر نفس بکشد، از سینه غیور در مورد آن بپرس حب مقدس إذا تنفس سل عنه صدر الغيور

 در مورد آن از عابس بپرس که جنگاوران را درهم کوبید سل عنه اعبس دك الفوارس

 ا شعور از بین نرودت أن ال يموت الشعور

 من برای تو مثل هر عاشقی نیستم لست كأي اعشق ايلك 

 من روی شما غیرت دارم غيور سيدي عليك إين



 تو دین منی و از روی یقین فأنت ديين ومن يقيين 

 

 تو را سری محفوظ می دانم راك رسا مصونأ

 به من اهانت شود اما تا زنده ام مات متهون ذايت ولل

 حسین مورد اهانت قرار نگیرد ما يهوناحلسني ال 

 عابس در دیوانگی و عشقش به حسین با باالترین درد رقیب می طلبد اعبس احتدى جبنونه يف احلسني اكرب ألم

 جنونش برای ما درسی از غیرت و ارزش ها است وسطر جنونه إيلنا دروس من غرية وقيم

 گفت اگر خون من جاری شود فدای چشمان اهل خیام قال ديم لو جتارى يهون لعيون اخليم

 جنون من دیوانگی ای نیست که برای لحظه رفع القلم باشد ومو جنوين جنون حلظة عنها مرفوع القلم

 )مدعی( این عشق را توجیه نکند و بهانه نیاورد ما يربر هاحلب ويعذر

 هرچه می خواهم بخاطر اوست لك يش أريده كرمان جفونه

 جنونم جلوی دین من نایستاده وقف أىلع ديينلن جنوين 

 خاضع استبا کارهایش به خدا و قانونش  بافعاهل راضخ هلل وقانونه

 به هر وسیله ای آن را کنار نخواهم گذاشت ما أشيله بأية وسيلة

 هدف اوست، ای که چشمانش مقصد من است الغاية جتيلة يادلريب عيونه

 خدا و رسولش وسیله هستند يالوسيلة اهلل ورسوهل

 و روح پهلوانی حکمت و وزین بودن می طلبد وروح ابلطولة احلكمة الموزونة

 بعضی از جنون ها به اسم حسین، ناشی از کمی عشق به اوست بعض اجلنون بسم احلسني قلة عشق ايله

 غیرتمندان به حسین )هست(، حامی اوست و برخی از آنها )که( در بین وابلعض منه يذود عنه بني الغيارى عليه

 من برای تو مثل هر عاشقی نیستم يلك إلست كأي اعشق 

 من روی شما غیرت دارم غيور سيدي عليك إين

 تو دین منی و از روی یقین فأنت ديين ومن يقيين 

 تو را سری محفوظ می دانم راك رسا مصونأ

 اما تا زنده امبه من اهانت شود  مات متهون ذايت ولل

 حسین مورد اهانت قرار نگیرد ما يهوناحلسني ال 

 با وجدانهایمان عهد کردیم که متفرق نشویم اعلضمايرنا أخذنا عهود ال مانفرتق

 تو مقدس ترین رنگ عشق هستیعشق غیرتمند به زیبایی ات،  عشق غريه اعجلمالك يقدس ألوان العشق

 ای حسین همیشه از تو حمایت می کنیم حتی اگر بسوزیم يا حسني انذود عنك يف الزمن لو حنرتق

 بگذار تا کل عالم ببینند در روز عاشورا چه کسانی واقعا او را می خواهند  خل يشوف العالم اليل يريده العارش صدق

 عهدی بر ماست که با ولی خودمان بیعت می کنیم عهد ايلنا نبايع ويلنا

 بر ما می ماند و آنرا نمی شکنیم يبىق علينا ونفين ابتوفيته



 بگذار با گفتار و رفتارمان آنرا نشان دهیم خل نواصل قول وفعايل

 

 و این تربیت را حفظ می کنیم کردبزرگ  با عشقش  ما راخودش او  ربانا يومه وحنفظ تربيته

 عشق به او و فداکاریهایش حب ذلاته واتلضحياته

 با مرگش از آن حفاظت می کند و وصیتش را اجرا می کند ايصونه ابمماته ينفذها وصيته

 ای زندگی من و تمام آنچه دارم يا حيايت ولك يشء يف ذايت

 مرا وادار می کند در راهی که قدم گذاشتی راه بروم يرغمين أميش بدرب اليل مشيته

 بخوانید درست است چون بنده برای آقایش استاگر مرا بنده ی حسین  ان تنسبوين عبد احلسني فالعبد للسيد

 همه چیزم از اوست و به دست اوست و این موضوع دست من نیست يلك ايله طوع يديه ماألمر طوع يدي

 من برای تو مثل هر عاشقی نیستم لست كأي اعشق ايلك 

 من روی شما غیرت دارم غيور سيدي عليك إين

 منی و از روی یقینتو دین  فأنت ديين ومن يقيين 

 تو را سری محفوظ می دانم راك رسا مصونأ

 به من اهانت شود اما تا زنده ام مات متهون ذايت ولل

 حسین مورد اهانت قرار نگیرد حسني ال ما يهون
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