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سيدنا ﳏمد برهان الدين ر ض فرماو ؛

ا عزاداران حسﲔ! هو رسول اﷲ ﱐ شهادة پرهو چهو  ،رسول اﷲ اﹾپ

قيامة نا دن لگ ﱐ ﲤ يد كري چكا ،هو اﹾپ عاﱂ باﻻ ﱐ طرف مرتـقي ائي ؛ ،ﲤام انبـياء

اﹾپ ﱐ انتظار كر ؛،

وفاة نا وقت عجب شان سي امﲑ اﳌؤمنﲔ نا مقام ن واضح كري ديدو "،اﹸدع ﱄ

اﹶخي" مارا ائي ن تو كوئي بﻼوو فرماوي علي ن بﻼيا ،اﹾپ ن تكيو كري مسجد ما
پدهارا ،لعﲔ اول ن ﳏراب سي نكالو ،امة ن اخري ﳕاز بيتهي ن پرهاوي ،اخري وقت
ما علي نا سينه پر تكيو كري بيتها ،علم ان حكمة نا هزار باب پرهايا....،

"رسول اﷲ ن غش پر غشاﹾوا ﻻگا ،رسول اﷲ فرماو ؛  :ماري پياري دكري

فاطمة ك ا ؛؟ فاطمة حاضر يا ،اﹾه ! فاطمة رسول اﷲ نا ماا ن گود ما لئي ليدا ،ان

عرض كر ؛ " :نفسي لنفسك الفداء يا ابتاه" ،ا باواجي صاحب ! مارو جاناﹾپ پر
فداء ،رسول اﷲ فرماو ؛ :ا پياري دكري ! مي هو گهري ب گهري نو م مان

چهو  ،فاطمة عرض كر ؛ " :من لﹶنا بعدك يا رسولﹶ اﷲ؟" ا رسول اﷲ !اﹾپ نا بعد

ﳘارو كون؟ رسول اﷲ فرماو ؛ " :اﹶنتم اﳌﹸستضعفﹸونﹶ بعدي واﷲ" ،خدا نا قسم

كهائي ن ك و چهو ﲤي مارا بعد ضعيف كري ليدا جاسو ،ا پيارا دكري فاطمة! ا

دكري! ا فاطمة ! مارا پيارا حسن حسﲔ ك ا ؛؟ فاطمة عرض كر ؛ :اﹾقا !اﹾ بيو
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ي ا { كهرا كهرا روئي ؛ ،وه بيو ش زاده ن نزديك بﻼيا ،گل لگايا ،اﹾپ رووا ﻻگا،

رسول اﷲ ن غشياﹾوي گيو ،امﲑ اﳌؤمنﲔ وه بيو ش زاده ن پاچها ه اوي ليدا ،ا بي ا !
هﱵ جاؤ ،رسول اﷲ ن غشي اﹾوي گيو ؛ ،رسول اﷲ اﹾنكهـ كهوﱄ ،فرماو ؛ :
مارا پيارا دكرا حسن حسﲔ ك ا گيا؟ امﲑ اﳌؤمنﲔ عرض كر ؛  :اﹾقا ! اﹾ بيو نزديك

كهرا ؛ ،اﹾپ ن غشي اﹾوي گيو،مي بيو ن ه اوي ديدا ،رسول اﷲ فرماو ؛ :
 ،ائي علي ! "دعهما يستمتعان مﲏ واﹶستمتع منهما" ،ﲤي

بيو مارا سياﹾخري فائدة لئي ل ان

بيو ن موكي دو،

بيو ﱐ مي خوشبواﹾخري سونگهي لؤ ،

بعد رسول اﷲ فرماو ؛  :خدا من جنة نو حنوط موكلو ؛ ،منگاؤ،

حنوط حاضر يو ،چار حصه كيدا،

ا عزاداران حسﲔ ! چار حصه كيدا ،ايك حصه امﲑ اﳌؤمنﲔ ن اﹾپي ن فرماو

؛  :ا ائي علي ! اﹾپ من غسل دﳚو ،من كفن پ ناؤجو ،قﱪ ما اﹾپ دفن كرجو ،اﹾ
حنوط مارا كفن ما موكجو،

ايك حصة فاطمة ن اﹾپو ،فرماو ؛  :پياري فاطمة! ﲤي مارا بعد ستﲑ رات

جيوسو ،اﹾ ﲤارو حصه ؛ ،ﲤارا شوهر قدسي جوهر علي ن اﹾپجو ،ان عرض كرجو

علي ﲤن غسل د  ،كفن پ ناو ان حنوط ﲤارا كفن ما موك ،

ايك حصة علي ن اﹾپو ان فرمايو ائي ! اﹾپ ن كوفة ﱐ مسجد ما لعﲔ ابن ملجم

زهري تلوار سي قتل كرس ،اﹾ اﹾپ نو حصة ؛،اﹾپاﹾپ نا بيو فرزند ارﲨند ،مارا پيارا
حسن حسﲔ ن اﹾپجو اﹾپ نا كفن ما موك ،

2

ايك حصة حسن ن اﹾپو ان فرمايو  :ا پيارا دكرا حسن ! اﹾؤ اﹾؤ ،مارا گل ﻻگي

جاؤ،اﹾه ! هو ﲤن ا بيو فرزند ! كاندها پر كون بي هاؤس ؟ ا بي ا حسن ! ﲤن معاوية

زهر ديس  ،كليجة نا ب تﲑ كرا لگن ما نكلس  ،اﹾ حصة ﲤارو ؛ ،ﲤارا ائي حسﲔ ن

اﹾپجو ،ﲤارا كفن ما موك ،

حسﲔ ن حصة ملو ،حسﲔ زار زار روئي ؛ ،رسول اﷲ فرماو ؛ :ا

پيارا دكرا ! ﲤي كيم رؤو چهو؟ حسﲔ هاـ جوري ن عرض كر ؛ :ا نانا رسول اﷲ

! مي كيم رؤو ! اﹾپ ﳘن فراق كرو چهو ،حنوط نا چار حصة كيدا ،ان حسن ن تو

اﹾپو ،من كيم ن ي ؟ كاندها پر تو ﳘن سا سوار كرتا ا ،گود ما ﳘن سا بي هاؤتا ،ان

اﹾج حنوط من كيم ن ي ؟

رسول اﷲ فرماو ؛ :ا پيارا دكرا حسﲔ ! مي ﲤن كيم حنوطاﹾپو !اﹾه ! ﲤي

تو كربﻼء جاسو ،تﲔ دن نا پياسا ش يد اسو،ﲤاري ﻻش جلﱵ ريت پر گري رهس ،

ﲤن

كفن ملس

حنوط ملس ،

اﹾه ! ار حسﲔ ن حصه ملو ،تو رسول اﷲ ﱐ ش ادة نا ساـ حسﲔ نو ماﰎ كري

لو ،حسﲔ كربﻼء ما مارا گيا،

اﹾه ! اﹾ ﳏمد مصطفىاﹾ پيغمﱪ اهنو ماﰎ كري ليجو ،يا رسول اﷲ ،يا رسول اﷲ ك ي ن

ماﰎ كري ليجو،

ا عزاداران حسﲔ ! اﹾخري وقت ؛ ،اﹾه ! رسول اﷲ ن سانس پر سانس اﹾو

؛ ،تا امﲑ اﳌؤمنﲔ ديكهو هو رسول اﷲ ن اﹾخري سانس ؛ ،جﱪئيل اﹾيا ان

ملﹶك اﳌﹶوت ن سا لئي ن اﹾيا ،ان ك ؛  :ا رسول اﷲ !اﹾ ملﹶك اﳌﹶوت حاضر ؛،
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اﹾپ رزا دو تو ملك اﳌوت اﹾپ نا روح ن قبض كر  ،مﻸ اعلى نا لوگو اﹾپ ﱐ انتظار كري
رهيا ؛،

رسول اﷲ ك ؛  :ها ! خدا ﱐ رﹺضاء اﱘ ؛ تو مي راضي چهو  ،ان پچهي

اﱘ ﲨلة فرمايو  :مارا اهل بيت نو مارا پچهي سو حال اس ! رسول اﷲ ليتا هوا ؛،
امﲑ اﳌؤمنﲔ نو هاـ رسول اﷲ ﱐ ُهدي نا نيچ ؛ ،تا اﹾخري سانس اﹾيو ،رسول اﷲ

ﱐ ُهدي نا نيچ امﲑ اﳌؤمنﲔ هاـ موكي ن منهـ بند كيدو ،رسول اﷲ نو نفس مباركة
علي نا هاـ پر جاري يو ،امﲑ اﳌؤمنﲔ هاـ لئي ن اﹾپ نا منهـ پر پهﲑي ليدو،

اﹾه ! رسول اﷲ ش يد ئي جائي ؛ ،وفاة ئي جائي ؛ ،ﲤي رسول اﷲ ﱐ

امة ،رسول اﷲ نو ماﰎ كيم كرو! رسول اﷲ ن ياد كري ن ماﰎ كرو ،فاطمة روئي ؛،
فاطمة ماﰎ كر ؛ ،حسن حسﲔ ماﰎ كر ؛ ،يا حسﲔ ،يا رسول اﷲ".
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سيدنا ﳏمد برهان الدين ر ض فرماو ؛

موﻻنا علي نا چهيﻼ شهر رمضاناﹾيا،اﹾپﲏ عادة شريفة هﱵ ايك دن حسن نا ي ا

ايك دن حسﲔ نا ي ا  ،ايك دن زينب نا ي ا  ،ايك دن ام كلثوم نا ي ا افطار كر

؛ ،فقط تﲔ لقمة ل ؛،

ايك ر وز زينب نا ي ا پدهارا ،زينب ﳕك ﱐ دﱄ ،دهي نو پيالو ان روﰐ

ﻻوي ن موكي ،امﲑ اﳌؤمنﲔ فرماو ؛ "بيتا كوئي دكري اﱘ خيال كر

اهنا باوا نو

حساب زيادة ائي؟" ،زينب هاـ جوري ن عرض كر ؛ "باواجي صاحب سو

قصور ؛"،امﲑ اﳌؤمنﲔ فرماو ؛ " :بيتا تﲔ كيم ؟ "روﰐ ﳕك ان دهي؟،زينب

دهي نو پيالو اﹸاوي ليدو ان موﱃ اﳋﻼئق روﰐ ان ﳕك نا تﲔ لقمة ليدا…،

 ١٩مي رات امﲑاﳌؤمنﲔ ﱐ شهادة ﱐ راتاﹾوي ،ﲤام رات بندگي ما گذار ؛،

گهر نا باهر اﹾنگن ما اﹾﲰان طرف ديكهي ن فرماو ؛ ،ما كﹶذﹶبت وما كﹸذبت ،مي

جهوتو نتهي بولو ان رسول اﷲ من جهوﰐ خﱪ ي نتهياﹾپي" ،اﹾجﲏ رات ماري شهادة
ﱐ رات ؛"

پاچهلي رات مااﹾپن سپنو ائي ؛،اﹾپ امامﲔ اقدسﲔ ن بﻼو ؛ " :بيتا مي

منام )سپنا( ما ديكهو جﱪئيل اﹸترا ان جبل اﰊ قبيس پر سي  ٢پتهر ليدا ان اهن تكرايا اهنا

تكر ا تكر ا ئي گيا ،شهر نا ﲤام گهر گهر ما پهيﻼيا ؛" ،امامﲔ عرض كر ؛  :باواجي
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صاحب سپنا ﱐ تعبﲑ سو ؛" امﲑ اﳌؤمنﲔ فرماو ؛ :بيتا تعبﲑ ؛ " ﲤارا باوا
شهيد اس  ،ان اهنو مأﰎ گهر گهر اس ".

فجر نو وقت اﹾيو ،كئي فجر ؟ شهادة ﱐ فجر ١٩ ،مي تاريخ ﱐ فجر ،اﹾپ

وضوء

كيدي ،ان بـ لنگي باندهي ن دروازه پر پدهارا ،خدا تعاﱃ بطخو نا دل ما اﹸتارو،
بطخ ﳌﱯ گردن ﱐ

اﹾپ ــن هدية مااﹾوي هﱵ،اﹾپ اهنا دانا پاﱐ ﱐ خﱪ راكهتا ،اهنا دل ما

خدا اﹸتارو –ك يو  -ﲤارا موﱃ سي وداع ئي جاؤ ،هو موﱃ ي مل  ،بطخو

چوطرف سي گهﲑي ليدا ،ان اهﲏ چانچ ما دامن لئياﹾواز كروا ﻻگا ،زينباﹾيا ام كلثوماﹾيا،

ش زاديواﹾوي ن بطخو ن هتاوا ﻻگا ،ك

اﹾ سو بـ ادﰊ كرو چهو ،باواجي صاحب ﳕاز

ما پدهار ؛ جاوا دو ،موﻻنا علي فرماو ؛  ":رهوا دو رهوا دو ،بطخو ﲤارا باوا
سي وداع ائي ؛ ،بيتا اﹾ بـ زبان جانورو ؛ ،اهنا دانا پاﱐ ﱐ خﱪ راكهجو" ،عجب
ارحم الراﲪﲔ ؛ ،زينب ان ام كلثوم زار زار رووا ﻻگا،

امﲑ اﳌؤمنﲔ مسجد ما پدهارا ،بلند اﹾواز سي اذان ديدي ،ابن ملجم لع اﹸلتو پر و

هوو ؛ ،زهري تلوار چهوپاوي ن  ،امﲑ اﳌؤمنﲔ وكر ماري ن اﹸاو ؛ ،ا عباد
اﷲ اﹸو ﳕاز نو وقت قريب يو ؛ ،امﲑ اﳌؤمنﲔ ﳏراب ما پدهارا ،اتفاق يو هواء

چلي ،مسجد نا ﲤام چراغ ﲜهي گيا ،دنيا اندهﲑي ئي گئي،

ابن ملجم لع زهري تلوار لئي ن پيچه كهر و ئي گيو ،امﲑ اﳌؤمنﲔ تكبﲑة

اﻻحرام بولو ،قراءة پر هي ركوع ديدو ،سجدة ديدو ،لعﲔ ابن ملجم زهري تلوار

نكاﱄ امﲑ اﳌؤمنﲔ ايك سجدة نا بعد بيجو سجدة د چه  ،لعﲔ ابن ملجم زهري

تلوار ماري ،امﲑ اﳌؤمنﲔ فﹸزت ورب الﹾـ ـكﹶعبة ك ي ن گر ؛،
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جﱪئيل پكارا مارا استاذ مارا گيا ،مﻼئكة ما مأﰎ ﱐ صف بچهي گئي ،مؤمنﲔ ﲤي

سگﻼ مأﰎ كري لو ,مﻼئكة مأﰎ كر چه  -يا علي يا علي.

الفاظ
كوتاهي  ،ول

عاﱂ نا موﱃﹾ
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الفاظ

ء

منام

سپنو
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سيدنا ﳏمد برهان الدين ر ض فرماو ؛

موﻻتنا فاطمة  -امام حسن ان امام حسﲔ ن فرماؤتا  :بيتا حسن حسﲔاﹾ ﲤارا نانا

نﱯ ك ا چﻼ گيا ،ا بيتا ﲤي زمﲔ پر چلو تو چلوا د  ،كاندها پر اﹸاوي ليتا،

موﱃ ك ا چﻼ گيا ،ا بيتا! ،اﹾ دروازه هو كون كهولس ؟ بارها اﱘ عمل كرتا ٦٩ ،دن

ﲤام يا،

اﲰاء بنت عميس اﹾپﲏ خدمة ما اﹾوي ن رهوا ﻻگا ،اﲰاء ن فرماو ؛ ":ا اﲰاء

هو مارو ايك{ دن باقي ؛ ،رسول اﷲ فرمايو و ستﲑ رات ما ﲤي من اﹾوي ن
ملسو ،مي گذري جئيس ،مارو بدن تو دبلو ئي گيو ؛ ،دﴰنو مارا بدن طرف ديكه

ي جنازة ما" ،اﲰاء ك ؛ :

ماري موﻻة ،ا عاﳌﲔ نا موﻻة ،اﹾپ كيم فكر كرو چهو! خدا اﹾپﲏ عمر شريف ن

دراز كر  ،ان كئي امر بنس  ،مي چهتري بناويس،
ما ديكهي ن اﹾوي چهو .

مي جعفرالطيار سا ح ـبشة

فاطمة فرماو ؛ " :مارا سامن بناؤ"  ،اﲰاء چهتري بناوي ،فاطمة گهﲏ دعاء

كيدي ،سبب اﲰاء ن خدا ﳏمد فرزنداﹾپا

ان مصر ما شهيد يا،

امﲑاﳌؤمنﲔ نا خاص شيدائي ا،

فاطمة ك ؛" ا اﲰاء مارا پيارا دكرا حسن حسﲔ ن تو بﻼؤ" ،امامﲔ اﹾيا ،گل

لگاوي ن گهنا رويا ،اﹸي ن كهر ا يا ،پاﱐ گرم كيدو ،حسن حسﲔ ن ن ﻼيا ،روﰐ
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پكاوي ن ﲨاري اﱘ خيال كري ن

پوچهس ؟

مارا غم ما سگﻼ هس  ،اﹾ مارا فرزندو ن كون

ا غﻼمان فاطمة ! ،عزاداران فاطمة! ،فاطمة عمل كري رهيا ؛ ،امﲑاﳌؤمنﲔ

تشريف ﻻيا فرماو ؛ ،ا رسول اﷲ ﱐ دختر،اﹾپ اتﲏ تكليف كيم كرو چهو؟ ،فرماو

؛ ،من اﹾخري كام كروو ؛ ،فاطمة ن لئي ن پلنگ پر سﻼيا ،فاطمة ك ؛:موﱃ من

كتنيك وصيتو كروي ؛ ،مگر گهر نا سگﻼ چﻼ جائي ،گهر نا درزاوه بند كري دو ،امام

حسن حسﲔ ي وها ا ،اهن كيم موكل  ،تو امﲑاﳌؤمنﲔ فرماو ؛ بيتا حسن
حسﲔ ،ﲤارا نانا نﱯ ﱐ قﱪ پر جاؤ ،دعاء كرو ،خدا ﲤاري ما ن شفاء اﹾپـ ـ ـ  ،فاطمة ن

شفاء خدااﹾپ ـ ـ ـ  ،بيو ش زاده چهوتا چهوتا روتا روتا قﱪ پر گيا،

ي ا ازﱄ جورو ،اﹾخري وقت ،اﹾخري وات كري رهيا ؛ ،فاطمة هاـ جوري

ن عرض كر ؛،
ا موﱃ مي

وقت سي اﹾپنا گهر ما اﹾوي چهو  ،كوئي وقت جهوتو نتهي بوﱄ،

مي خيانة نتهي كيدي ،ا موﱃ مرد ن بئﲑو بغﲑ گت نتهي ،اگر كرو تو ماري ب ن زينب
ﱐ دختر امامة بنت زينب سا شادي كرجو ،كيم مارا فرزندو ن برابر سنبـهالس ،
ا

عزاداران فاطمة! ،بيو

ازﱄ جور ا گل ﻻگي ن گهﲏ دير تك رويا،

امﲑاﳌؤمنﲔ ن فاطمة عرض كر ؛ ،موﱃ ب ـ ادﰊ ؛ مارا سي اﹸاتو نتهي ،مگراﹾ پيﱵ

ما ايك شيشه ؛ نكالو ،امﲑاﳌؤمنﲔ پيﱵ كهوﱄ شيشه ﻻيا ،فاطمة ك ؛،اﹾشيشه ن

اﹾپ ماري قﱪ ما موكجو ،امﲑاﳌؤمنﲔ فرماو ؛ ،شيشه ما پاﱐ سو ؛ ؟ بﲑ زمزم يا بﲑ
خاﰎ ؛؟ فاطمة ك ؛ ،موﱃ موﱃ ،اﹾ مارا اﹾنسو نو پاﱐ ؛ ،مي رات ما اﹸي ن
12

روﰐ ،تبتل كري ن خدا ن عرض كرﰐ ،مارا موﱃﹾ علي نا شيعة نا گناه معاف كري د ،
كوئي گنه گار گناه نــا سبباﹾگ ما جلــس  ،مي اﹾپاﱐ سياﹾگ بجهاوي دئيس،
ا مؤمنﲔ ا علي نا شيعة ،فاطمة نا سبب ﲤارو بﲑو پار ؛،

يا حسﲔ،

ا عزادان فاطمة! بيو ازﱄ جور ا وات كري رهيا؛ ،كوئي بارنا وكا،

امﲑاﳌؤمنﲔ ك ؛ كون ؟ تو كه ؛ ،ﳘي اﹾپنا دكرا حسن حسﲔ ،امﲑاﳌؤمنﲔ دروازه

كهوﻻ ،فرماو ؛ :بيتا كيم ﲤي اﹾوي گيا؟ ،بيو عرض كر ؛ :ﳘن نانا نﱯ ﱐ قﱪ
ما سي اﹾواز اﹾيو جلدي جاؤ ،جلدي جاؤ ،ﲤاري ما فاطمة گذري جائي ؛ ،يا

حسﲔ!

ا عزاداران فاطمة! ،فاطمة بيو شهزاده ن گل لگاوي گهنا رويا ،ان بيو نو

هاـ پكري ن امﲑاﳌؤمنﲔ نا هاـ مااﹾپو ان عرض كر ؛ ،ا موﱃاﹾپ جانو چهو مي
بيو فرزندو ن گهنا نازو نعم ما تربية كيدي ؛ ،اﹾپ ي مثل سي شفقة راكهجو،

بعد وصيتو گهﲏ كيدي ،فاطمة امر كيدو مارو پلنگ قبلة سامن كري دو ،فاطمة ن

قبله سامن سﻼيا،

فاطمة دعاء كر ؛ :ا پروردگار مارا قبله گاه ﳏمد نا وسيلة سي ،مارا موﱃ علي

اﳌرتضى نا وسيلة سي … ،.فاطمة فرماو ؛ ،ماري مظلومية ﱐ دهائي سي ،مارا
پيارا فرزند حسن حسﲔ پر

مصيبة گذرس  ،ايك ن زهر بيجا ن شهادة بيو ﱐ

عظمة سي ،بيو ﱐ حرمة سي ،ا پروردگار هر مؤمن مرد ان مؤمنة بئﲑو ،مارا ان
مارااﹾقاء گرامي نا شيعة ؤ سگﻼ نا هر ايك گناه معاف كري دﳚ ـ ،
13

اﹾﲰان سي نداءاﹾوي ،ا فاطمة ! ﲤارا سبب،اﹾ ﲤاري دعاء نا سبب ﳘي هر مؤمن

مؤمنة نا گناه معاف كري ديدا،

تا فاطمة" ﻻ اله اﻻ اﷲ ﳏمد رسول اﷲ علي وﱄ اﷲ "نو كلمة پر هوا ﻻگا ،فاطمة نو

روح مباركاﹾﲰان ﱐ طرف چرهو.
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الفاظ

16

سيدنا ﳏمد برهان الدين ر ض فرماو ؛

اﹾه ! ا عزاداران حسن حسﲔ ! حسن امام امامة نا عرش پر مستوي يا ،اﹾپ ن

معوية سا صﻼح كروي ﻻزم ئي ،حكمة نو و

و ،حسن مدينة پدهارا،اﹾه ! لعﲔ

معاوية زهر موكلو ،جعدة نا هاـ پر چاليس دن لگ زهر پ نچو ؛ ،گهر ﱐ دﴰن
ي ،جعدة ك ﻼو ؛ :نﱯ نا فرزند ؛ اهن زهر اثر ن ي كرتو ،تو اهوو زهر موكل
نا سي كليجه نا كرا ئي جائي،

اﹾه ! معوية هﲑاكﲏ موكلي ،امام حسن نا ب ن زينب ان ام كلثوماﹾوي ن حسن ﱐ

خدمة ما رهتا ،تيمارداري كرتا ،بيو ن وهم يو هو هو كوئي زهر مﻼو ؛ ،سگلو

خيال راكهتا ،پاﱐ نو هر چيز نو،اﹾه ! اتفاق يو ،رات نو وقت ؛ ،بيو امﲑ اﳌؤمنﲔ ﱐ

ش زادي زينب ان ام كلثوم ،بيو ن جهونكو ﻻگي گيو ،لعينة جعدة اﹾهس سي اﹸي ن
حسن نا ماا نا نزديك

پاﱐ نو كوزه هتو اﳘا هﲑاكﲏ مﻼوي ديدي ،حسن ن پاﱐ ﱐ

پياس گهﲏ ئي ،اﹾه ! نيند ما سي اﹸا ،پاﱐ مانگو ،زينب

هﲑاكﲏ پ نچي گـئي ،كليجة نا ب تﲑ كرا ئي گيا،

كوزه ما سي پاﱐ پﻼيو،

اﹾه ! حسن امام لگن منگايو ،قئياﹾوي ،كليجة نا ب تﲑ كرا لگن ما نكﻼ ،اﱘ دﻻلة

ئي حسﲔ نا ساـ كربﻼء ما ب تﲑ ش يد اس ،

حسن فرماو ؛ :ا ب ن زينب ! ماري اجلاﹾوي گئي ،ائي حسﲔ ن بﻼؤ،
17

اﹾه ! حسﲔ تشريف ﻻيا ،حسن گل لگاوي ليدا ،ان زار زار رويا ،فرماو

؛ :ا ائي حسﲔ ! ماري اجل اﹾوي گـئي ؛ ،ياد اﹾو ؛ ،اپن بيو ساـ نا ساـ،
فقط اگيار م ينه نو فرق ،هو مي اعلى عليﲔ ﱐ طرف جئيس ان دﴰنو نا نرغه ما ائي

اﹾپ اكيﻼ چهو،اﹾ وقت من ياداﹾوي جائي ؛ ،سو ياداﹾو ؛ :نانا رسول اﷲ حنوط نا
چار حصه كيدا هتا ،پانچ ن ي  ،چار ،حسن فرماو ؛ :ائي حسﲔ! من وصيتو

كروي ؛ ،ايكاﹾ ي وصية كرو چهو

اﹾپ ﱐ ش زادي سكينة اهن مارا دكرا عبد اﷲ

ساـ اﹾپ شادي كري اﹾپجو ،حسﲔ فرماو ؛ :ا امام اﳊق! اﹾپ وصية كرو چهو ،مي

وصية ن پاليس،

حسن امام نبوة ان رسالة سونپي ديدي ،ان امامة ان وصاية تو حسﲔ نو{ حق

؛ ،ان فرماو ؛ :ماري قﱪ مارا نانا نﱯ نا نزديك كرجو ،ان دﴰنو كروا د تو
ماري قﱪ ماري ما فاطمة نا نزديك كرجو،

حسن فرماو ؛ :ا ب ن زينب ! ا ام كلثوم !اﹾؤ ،نزديكاﹾؤ ،وه بيو ب ناﹾيا،

حسن فرماو ؛ :ا ب ن زينب ! ا ب ن ام كلثوم !اﹾ ائي حسﲔ نا ساـ كربﻼء جاجو،

ا ب ن ! ﲤارو دكهـ ياد اﹾو ؛ ،ﲤن كربﻼء ما ائي ﱐ ش ادة نا پچهي دﴰنو ﲤن ننگ
سر كري ديس ،

اﹾه ! ا عزاداران حسﲔ ! حسن وصية كر ؛ ،وقت عاشوراء نو دناﹾوي گيو اﱘ

معلوم پر ، ﲤام اهل وﻻء زار زار روئي ؛ ،ار ! مﻼئكة روئي رهيا ؛،

حسن فرماو ؛ :ا بي ا عبد اﷲ تو اﹾؤ ،مي ﲤن ايك نوﹺشته لكهياﹾپو چهو ،

كوئي مصيبة ﱐ گهرياﹾو

وقتاﹾ نوش كهوﳉو ،ان
18

مطابق عمل كرجو،

اﹾه ! بيو ش زادهاﹾيا ،عبد اﷲ قاسم بيو ن گل لگايا ،ان بيو نا هاـ پكري ن

حسﲔ نا هاـ مااﹾپا ،ان فرماوا ﻻگا :ا ائي حسﲔ !اﹾ بيو اﹾپ نا فرزندو ؛،اﹾپ نا غﻼم

؛ ،مثل وصية كروا ﻻگا ،تا اﹾپ نو گهﱪاهت زيادة يو،

اﹾه ! ا عزادارو ! حسن ن گهﱪاهت زيادة يو ،زهر ايكدم پهيﻼئي گيو ،اﹾپ

فرماو ؛  :مارا پلنگ ن اﹾنگن ما لئي جاؤ ،گرمي گهﲏ ائي ؛ ،پلنگ اﹾنگن ما لئي

اﹾيا ،فرماو ؛ :مارو پلنگ قبلة سامن موكو ،ان حسن دعاء كر ؛ :ا پروردگار ! تو
مارا اوپر رﲪة كرج  ،ماري غربة پر ،ماري قﱪ ما من رﲨة كرج  ،ماري قﱪ ما تو من
ماري وحشة ما انسة اﹾپج ،

حسﲔ ماا نزديك بي ها هوا ؛ ،حسن كلمة الش ادة پره ؛" :ﻻ اله اﻻ اﷲ ﳏمد

رسول اﷲ علي وﱄ اﷲ ،عدة ﳍذا اﳌوقف وﳌا بعده من اﳌواقف" ،اﱘ ك تا هوا حسﲔ ن

گل لگاوي ديدا ،ان ﻻ اله اﻻ اﷲ نواﹾخري كلمة پرهو ،حسﲔ هدي نا نيچ هاـ موكو،
حسن امام نو روح مبارك مﻸ اعلى ﱐ طرف پرواز كري گيو ،يا حسن ،يا حسﲔ !
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سيدنا ﳏمد برهان الدين ر ض فرماو ؛

ﳑلوك اﹾل ﳏمد حسﲔ ص ع ﱐ ذكر كرو چهو ...

حسﲔ كربﻼء پ نچا ،ﳏرم اﳊرام ﱐ بيسري تاريخ ؛ ،ساﲤي تاريخ سي پاﱐ بند

يو ،عاشوراء ﱐ رات حسﲔ بندگي ما گذار ؛ ،ﻻكهو مؤمنﲔ ن ﲞشاوي ديدا،

عاشوراء ﱐ فجر ئي .فاطمة نو گهر هرو رو ؛ ،ب پ ر ما فاطمة نا گهر ما اار جنازة

نكﻼ،
فقط،

عاشوارء ﱐ فجر ئي تا هو ج اد شروع ائي ؛ ،ب تر  ٧٢فقط حسﲔ نا ساـ

اﹾه ،حسﲔ نا اصحاب سگﻼ فداء ئي چكا ،اهل بيت نو وارواﹾيو،

ا عزاداران حسﲔ ! عباس شهيد يا ،علي اكﱪ شهيد ئي گيا .حسﲔ ﱐ گود ما

ش زاده شهيد ئي گيا،

اﹾه ،حسﲔ گهور ا سي اﹸتري ن تلوار ﱐ ميان سي چهوﰐ سي قﱪ كهودي .باوا

فرزند ن قﱪ ما لتاوي ليدا.

اﹾه ،حسﲔ خيمة ما گيا ،ﲤام حرم ن فرماو ؛":ﲤارا پر مارو چهيلو سﻼم"،

سكينة ن فرماو ؛" :باوانو اﹾخري سﻼم" .زين العابدين ن فرماو ؛":بيتا،

ﲤي مارا بعد امة نا امام چهو،اﹾ حرم ﱐ شرم ﲤن ؛".
22

مثل نص كري ن ،گهور ا پر سوار ئي ن دﴰنو نا نرغﹶه ما اﹾيا ،تﲔ دن نا پياسا

حسﲔ ،گهنا زﲬو ﻻگا هوا حسﲔ ،ايك زخم تو ﳘنا{ ﻻگو ؛ ،مگر حسﲔ وه شان سي

ج اد كري رهيا ؛،
سامن اﹾوي سك ،

طرف نظر كر دﴰنو اگ  ،كوئي ﱐ طاقة ن ي

اﹾ وقت ذوالفقار جوش ما ؛ ،حسﲔ جوش ما ؛،تو

حسﲔ نا

شهادة ﱐ گهر ي؛،

تو مقﹶرر ؛ ،تو ذوالفقار نا جوش ن ،حسﲔ نا جوش ن  ،كون روكي سك ؟

جﱪئيل ﲤام مﻼئكة نا سا لئي ن اﹾيا .اﹾﲰان نا ،زمﲔ نا ،پاﱐ نا ،ﲤام قسم نا

فرش ؤ سگﻼ جﱪئيل نا سا ؛ ،ان حسﲔ نا نزديك اﹾوي ن فرماو ؛ "،حسﲔ اگر
چاهتا هوئي تو اﹾ سگﻼ فرش ؤ حاضر ؛ .هر قسم نا فرش ؤ

كيدي ،حسﲔ چاهتا هوئي تو دﴰنو ن ﳘنا هﻼك كري ناكهيئ ".

پوتاﱐ خدمة عرض

حسﲔ جﱪئيل نا سامن ديكهي ن فرماو ؛":جﱪئيلاﹾپاﹾ سگﻼ ن ماري خدمة

ما لئي ن اﹾيا چهو.مگر اﹾپ تو بتاؤ خدا ﱐ مرضي سو ؛ ؟ "

جﱪئيل ك ؛":خدا ﱐ مرضي ؛  ،اﹾپ شهيد ئي جاؤ " ،اﹾه -وقت

حسﲔ تلوار ميان ما كيدي ،ذوالفقار نو جوش قابو مااﹾوي گيو،حسﲔ نو جوش قابو ما

اﹾوي گيو.

هو گهور ا ديكهو ذو الفقار ميان ما كيدي  .هو مارا شه سوار گهور ا سي

اﹸتروا چاه ؛ .ي ا تو كوئي اﹸتارنار نتهي .مارا سوار گري جائي .گهور ا قدم تيكي
ديدا.
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عرش نا ستارا زمﲔ پر اﹸترا ،ان وها نزديك ما ايك جهار و  ،جهار ن تيكو

دئي ن بيتهي گيا،

اﹾه-دﴰنو چو طرف سي  -كوئي پتهر مار  ،كوئي الو مار  ،كوئي تﲑ مار ،

حسﲔ بيتها هوا ؛ ،دﴰنو چو طرف سياﹾو ؛،اهنو امﲑ ك ؛"اﹾ حسﲔ نو ماو كون

لئي ن اﹾو ؛؟"

كوئي حسﲔ ن قتل نتهي كري سك ـتو ،

وه امﲑ ن غصه اﹾيو ،ك ؛"،حسﲔ اﹾ مثل خس حالة ما ؛.ﲤي اهنو ماو

كيم نتهي لئياﹾؤتا"؟

وه جاناراؤ ك ؛"،ﳘي

وقت حسﲔ نا نزديك جئي ؛.حسﲔ تيز

نگاه سي ديكه ؛.ﳘن رسول اﷲ صلع نظر اﹾو ؛".

اﹾه -لعﲔ ﴰر ن غصهاﹾيو .بوي چهري هاـ ما ؛.پگ ما لوكهند نا موزه پ نا هوا

؛.حسﲔ نا نزديك اﹾوي ن وكر ماري  ،حسﲔ زمﲔ پر ليﱵ گيا ،ﴰر لعﲔ ب ادﰊ

كري ن حسﲔ نا سينه پر بيتهي ن بواخنجر سي  ١٢رگر ا پهرايا .حسﲔ فرماو ؛" ا

ﴰر لع تو اﹸي جا،ي ا تارو خنجر ن ي چل  ،اﹾ تو رسول اﷲ ﱐ بوسه گاه ؛ ،مي

سجده دؤ چهو " ،حسﲔ سجده ديدو ،مؤمنﲔ نا حق ما دعاء كيدي ،لعﲔ ﴰر
بدن اطهر سي ماا مبارك ن جدو كري ناكهو ،يا حسﲔ! يا حسﲔ!
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الفاظ
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معﲎ

سيدنا ﳏمد برهان الدين ر ض فرماو ؛
اﹾپو .سيدنا ﳏمد برهان الدين رض فرماو

؛ :اصحاب كرام ان اهل بيت شهيد ئي
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شﲑ
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بچاوي لو

فرات

كمر خم ئي جاوو

معﲎ

ندي نو نام ؛Euphrates ،

ضعيف ئي جاوو
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سيدنا ﳏمد برهان الدين ر ض فرماو ؛

موﻻنا علي اكﱪ حسﲔ ﱐ خدمة مااﹾيا ،جنگ ما جاواﱐ رزا طلب كيدي .حسﲔ اﹾنكهو

نيچي كري ليدي ان زار زار رووا ﻻگا  .حسﲔ فرماو ؛ بيتا علي مي ﲤن زرا

ن ي دؤ  ،ﲤي تو هم شكل پيمﱪ چهو .ج ا رسول اﷲ نو نام اﹾيو علي اكﱪ ك ؛

ا اﹾقا مي اﹾپ ن رسول اﷲ نو واسطة دؤ چهو  ،اﹾپ من رزا دئي  ،حسﲔ
ديدي.

رزا

اﹾه! علي اكﱪ رن ما سدهارا ،دﴰنو پر ﲪله كيدو دﴰنو ما كهلبلي مچي گ ـئي

تا اﹾپ ن پياس ﻻگي ،علي اكﱪ گهورو كداوي ن حسﲔ ﱐ طرف اﹾيا ان ك ؛ ا

باواجي صاحب "اﹶلﹾعطﹶش اﹶلﹾعطﹶش" اﹾپ من ورو پاﱐ پﻼوي دو .حسﲔ زار زار رووا

ﻻگا ان فرماو ؛ ﲤارا باوا پر عزيز ﲤي پاﱐ مانگو ان ﲤن پاﱐ پﻼؤ  .بيتا علي

اﹾوو اﹾوو،اﹾ ماري سوكهي زبان چوسي لو .اهنا بعد كوئي دن ﲤن پياس ن ي ﻻگ  ،بيتا اﹾ
نانا نﱯ ﱐ انگوي منهـ ما راكهو ،عجب پياسا ا ان عجب پياس ﲜهاونار ا .دﴰنو نا

نرغه ما علي اكﱪ نكﻼ ،عجب شان سي جهاد كيدي ،تا چهيل سينه پر برچهي كهائي

30

ن زمﲔ پر گرا ،باواجي صاحب ن نداء كيدي ،حسﲔ تشريف ﻻيا ،حسﲔ علي اكﱪ
نو ماو گود ما ليدو.

ا عزاداران حسﲔ ،ان عزاداران علي اكﱪ ،حسﲔ علي اكﱪ نا سينه ما سي برچهي
نكاﱄ ،خون جاري يو ،علي اكﱪ ن سؤال كر ؛ بيتا سو نظراﹾو ؛؟

علي اكﱪ عرض كر ؛ ا باواجي صاحب حسﲔ ،اﹾ نانا رسول اﷲ پدهارا ؛ ،اﹾ
باواجي صاحب علي اﳌرتضى تشريف ﻻيا ؛ ،ما فاطمة تشريف ﻻيا ؛ ،كاكا جي

صاحب حسن تشريف ﻻيا ؛ ،سگﻼ فرماوي رهيا ؛ اﹾوو اﹾوو بيتا ،حوض كوثر نا جام
پي لو .اﹾ شفاعة نو منظر قيامة نا دن لگ اﹾؤنار مؤمنﲔ واسط حسﲔ كربﻼء ما ديكهاوي

د ؛،

حسﲔ فرماو ؛ بيتا ،سگﻼ صاحبو ن مارو سﻼم ك جو ان عرض كرجو حسﲔ

نزديك ما اﹾوي ن مل ؛.اﹾه  -علي اكﱪ شهيد ئي گيا ،اهل بيت ما مأﰎ ﱐ صف بچهي

گئي.
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الفاظ
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پيمﱪ
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صلع

ايك ش زاده توو فقط چهـ م ينه نا هتا اهن ي دﴰن تﲑ ماري ن ش يد كيدا.

سيدنا ﳏمد برهان الدين ر ض فرماو ؛

عزاداران حسﲔ! زينب ،علي اصغر ن لئي ن اﹾيا عرض كر ؛ اﹾپ نا فرزند تﲔ

دن سي پياسا ؛ ،اهﲏ پياس ﳘارا سي ديكهي نتهي جاﰐ ،اﹾپ اهن لئي جاؤ ،ضرور

كوئي اهن پاﱐاﹾپس  ،حسﲔ تو جانتا{ ا ،مگر حجة ﲤام كروا واسط علي اصغر ن لئي
ن دﴰن نا نرغه ما اﹾيا ،ان سگﻼ ن فرماو ؛ ،ا دﴰنو اﹾ فرزند معصوم ؛،

اهن ايك گهون پاﱐ پيﻼؤس اهنا واسط مي جنة نو ضامن چهو  ،حسﲔ علي اصغر
ن ب هاـ ما اونچا كيدا ،اﹾه – لعﲔ حرملة

تﲑ مارو ،حلق پر ﻻگو ،حلق ما سي

خون جاري يو ،حسﲔ چﹺلو ما خون لئي ليدو ان اﹾﲰان ﱐ طرف پهينكو ،ايك

قطرة ي زمﲔ پر گرو ،حسﲔ ديكهو
ارادة كيدو

اﹾ ش زاده نو فضل عظيم ؛ ،حسﲔ

اﹾ ش زاده ن دفن كري د  ،اﹾه – حسﲔ تلوار ﱐ ميان سي چهو ي

سي قﱪ كهودي ان ش زاده ن دفن كيدا ،حسﲔ ﱐ گود خاﱄ ئي گ ـئي .يا حسﲔ
سيدنا طاهر سيف الدين رض مرثية ما فرماو ؛،
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معصوم

الفاظ

ضامن
چلو

قطرة

فضل عظيم ؛
ارادة
ميان

گود
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معﲎ
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Lap

ما موكائي،
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sword sheath

شهادة موﻻنا اﳊسﲔ
)اﹾ شهادة ن

سيدنا ﳏمد برهان الدين موﱃﹾ رض فرماو ؛

حفظ كرجو(

صع

اﹾه حسﲔ خيمة ما وداع واسط اﹾيا  ،سگﻼ پراﹾخري سﻼم پرهو  ،فرماو ؛ ،ا نﱯ نا
حرم ﲤارا پر مارواﹾخري سﻼم ،عجب منظر و ،باواجي صاحب قصيدة ما عرض

كر ؛،

اﹾه دﴰنو نا نرغه مااﹾيا ،حيدري ﲪلة بتايا ،تا شهادة ﱐ گهرياﹾوي،

اﹾه حسﲔ نا گهورا قدم تيكا ،عرش نا ستارازمﲔ پر اترا ،وها ايك جهار و ،اهن تيكو
دئي ن حسﲔ بيتهي گيا ،چو طرف دﴰنو سي توﰐ پرا ،كوئي پتهر مار  ،كوئي الو
مار  ،كوئي تﲑ مار  ،ياحسﲔ !

***
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