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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  فرماو ؛ ر ضسيدنا حممد برهان الدين  
، ا رسول اهللا اْپ  عزاداران حسني! هو رسول اهللا ين شهادة پرهو چهو

يد كري چكا، هو اْپ عامل باال ين طرف مرتـقي ائي ؛، متام انبـياء  قيامة نا دن لگ ين مت
  اْپ ين انتظار كر ؛، 

يل  دع" اُوفاة نا وقت عجب شان سي امري املؤمنني نا مقام ن واضح كري ديدو،
باليا،  اْپ ن تكيو كري مسجد ما ئي ن تو كوئي بالوو فرماوي علي ن امارا ي" خاَ

پدهارا، لعني اول ن حمراب سي نكالو، امة ن اخري مناز بيتهي ن پرهاوي، اخري وقت 
  ....ما علي نا سينه پر تكيو كري بيتها، علم ان حكمة نا هزار باب پرهايا،

: ماري پياري دكري " رسول اهللا ن غش پر غش اْوا الگا، رسول اهللا فرماو ؛ 
ا ؛؟ فاطمة حاضر يا، اْه ! فاطمة رسول اهللا نا ماا ن گود ما لئي ليدا، ان  فاطمة ك
: "نفسي لنفسك الفداء يا ابتاه"، ا باواجي صاحب ! مارو جان اْپ پر  عرض كر ؛ 

مان فداء، ر سول اهللا فرماو ؛: ا پياري دكري ! مي هو گهري ب گهري نو م
 : ، فاطمة عرض كر ؛  ا رسول اهللا ! اْپ نا بعد اهللا؟"  يا رسولَ كعدنا بن لَ"مچهو

 : ، خدا نا قسم اهللا"ي وعدب ونَفُضعستاملُ منت"اَمهارو كون؟ رسول اهللا فرماو ؛ 
و چهو متي مارا بعد ضعيف كري ليدا جاسو، ا پيارا دكري فاطمة! ا كه ائي ن ك

: اْقا  ! اْ بيو  ا ؛؟ فاطمة عرض كر ؛  دكري! ا فاطمة ! مارا پيارا حسن حسني ك
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زاده ن نزديك باليا، گل لگايا، اْپ روو } كهرا كهرا روئي ؛، وه بيو ش ا ا الگا، ي
ا !  اوي ليدا، ا بي زاده ن پاچها ه رسول اهللا ن غشي اْوي گيو، امري املؤمنني وه بيو ش
 : هيت جاؤ، رسول اهللا ن غشي اْوي گيو ؛، رسول اهللا  اْنكهـ  كهويل، فرماو ؛ 

 : ا گيا؟ امري املؤمنني عرض كر ؛  اْقا ! اْ بيو نزديك مارا پيارا دكرا حسن حسني ك
 : اوي ديدا، رسول اهللا فرماو ؛  كهرا ؛، اْپ ن غشي اْوي گيو،مي بيو ن ه

متي  بيو ن موكي دو،  ، ا"منهم عمتستاَين وم انعمتستما ي"دعه ،ائي علي ! 
 ،   بيو مارا سي اْخري فائدة لئي ل ان  بيو ين مي خوشبو اْخري سونگهي لؤ

خدا  من جنة نو ح : وط موكلو ؛، منگاؤ، ن بعد رسول اهللا فرماو ؛ 
  حنوط حاضر يو، چار حصه كيدا،  

ايك حصه امري املؤمنني ن اْپي ن فرماو ا عزاداران حسني ! چار حصه كيدا، 
ناؤجو، قرب ما اْپ دفن كرجو، اْ  : ا ائي علي ! اْپ من غسل دجيو، من كفن پ ؛ 

  حنوط مارا كفن ما موكجو، 
: پياري فاطمة! متي مارا بعد ستري رات  ايك حصة فاطمة ن اْپو، فرماو ؛ 

متارا شوهر قدسي جوهر علي ن اْپجو، ان عرض كرجو  جيوسو، اْ متارو حصه ؛، 
 ، ناو ان حنوط متارا كفن ما موك ، كفن پ   علي متن غسل د

ايك حصة علي ن اْپو ان فرمايو  ائي ! اْپ ن كوفة ين مسجد ما لعني ابن ملجم 
، اْ ارمجند، مارا پيارا  ا بيو فرزنداْپ نو حصة ؛، اْپ اْپ ن    زهري تلوار سي قتل كرس

 ،   حسن حسني ن اْپجو  اْپ نا كفن ما موك
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: ا پيارا دكرا حسن ! اْؤ اْؤ، مارا گل الگي  ايك حصة حسن ن اْپو ان فرمايو 
ا حسن ! متن  ؟ ا بي هاؤس معاوية جاؤ، اْه ! هو متن ا بيو فرزند ! كاندها پر كون بي

، اْ حصة متارو ؛، متارا ائي حسني ن  كرا لگن ما نكلس تري  ، كليجة نا ب زهر ديس
 ،   اْپجو، متارا كفن ما موك

حسني ن حصة  ملو، حسني زار    زار    روئي ؛، رسول اهللا فرماو ؛: ا 
ر ؛: ا نانا رسول اهللا دكرا ! متي كيم رؤو چهو؟ حسني هاـ  جوري ن عرض ك  پيارا 

! مي كيم  رؤو ! اْپ مهن فراق كرو چهو، حنوط نا چار حصة كيدا، ان حسن ن تو 
ا، گود ما مهن سا سوار كرتا ؟ كاندها پر تو مهن سا ي هاؤتا، ان  اْپو، من كيم ن بي

؟  ي   اْج حنوط من كيم ن
نوط اْپو ! اْه ! متي او ؛: ا پيارا دكرا حسني ! مي متن كيم حرسول اهللا فرم

 ، يد اسو،متاري الش جليت ريت پر گري رهس تو كربالء جاسو، تني دن نا پياسا ش
،  متن  كفن ملس    حنوط ملس

ادة نا ساـ  حسني نو مامت كري  اْه ! ار حسني ن حصه  ملو، تو رسول اهللا ين ش
  لو، حسني كربالء ما مارا گيا، 

ي ن !  اْه اْ حممد مصطفى اْ پيغمرب اهنو مامت كري ليجو، يا رسول اهللا، يا رسول اهللا ك
  مامت كري ليجو، 

سول اهللا ن سانس پر سانس اْو ا عزاداران حسني ! اْخري وقت ؛، اْه ! ر
؛، تا امري املؤمنني  ديكهو  هو رسول اهللا ن اْخري سانس ؛، جربئيل اْيا ان 

لَموت املَ كا رسول اهللا ! اْ م : وت حاضر ؛، املَ كلَن سا لئي ن اْيا، ان ك ؛ 
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، مأل بض كاْپ رزا دو تو ملك املوت اْپ نا روح ن ق اعلى نا لوگو اْپ ين انتظار كري ر
  رهيا ؛، 

: ها ! خدا ين رِ ، ان پچهي رسول اهللا ك ؛  ضاء امي ؛ تو مي راضي چهو
: مارا اهل بي نو مارا پچهي سو حال اس ! رسول اهللا ليتا هوا ؛،  تامي مجلة فرمايو 

امري املؤمنني نو هاـ   رسول اهللا ين ُهدي  نا نيچ ؛، تا اْخري سانس اْيو، رسول اهللا 
ين ُهدي نا نيچ امري املؤمنني هاـ  موكي ن منهـ  بند كيدو، رسول اهللا نو نفس مباركة 

  جاري يو، امري املؤمنني  هاـ  لئي ن اْپ نا منهـ  پر پهريي ليدو،  علي نا هاـ  پر
يد ئي جائي ؛، وفاة ئي جائي ؛، متي رسول اهللا ين  اْه ! رسول اهللا ش
امة، رسول اهللا نو مامت كيم  كرو! رسول اهللا ن ياد كري ن مامت كرو، فاطمة روئي ؛، 

  ."حسني مامت كر ؛، يا حسني، يا رسول اهللافاطمة مامت كر ؛، حسن 
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الفاظ معىن 
يد  planningتياري،   مت

 عامل باال  جنة
 مرتقي چره ؛

ارو لئي  تكيو كري اهنو س
 غش ب هوشي

 گهري ب گهري ورا وقت
 حنوط ين خوشبو كفن ما  موكواين 

ناوا ما    اْو   كفن ميت ن  كپرا پ
 فراق كرو چهو موكي ن جاؤ چهو

 قبض ل
 رضاء خوشي
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الفاظ معىن 
 راضي  خوش
chin  دي 
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  فرماو ؛ ر ضسيدنا حممد برهان الدين 
ا يموالنا علي نا  چهيال  شهر رمضان اْيا، اْپين عادة شريفة هيت  ايك دن حسن نا 

، ايك دن زينب ا ، ايك دن ام كلثوم ايك دن حسني نا ي ا ا افطار  نا ي كر   نا ي
  ؛، فقط تني لقمة ل ؛،

ا پدهارا، زينب  منك ين ديل، دهي نو پيالو ان رويت   ايك ر وز   زينب نا ي
ا نو كر  اهنا باوالوي ن موكي، امري املؤمنني فرماو ؛ "بيتا كوئي دكري امي خيال 

هاـ جوري ن عرض كر ؛  "باواجي صاحب سو  حساب زيادة ائي؟"، زينب
: "بيتا تني  كيم ؟ "رويت منك ان دهي   زينب؟،قصور  ؛"،امري املؤمنني فرماو ؛ 

  ، …دهي نو پيالو اُاوي ليدو ان موىل اخلالئق  رويت ان منك نا تني لقمة ليدا
مي رات امرياملؤمنني ين شهادة ين رات اْوي ،متام رات بندگي ما گذار ؛،  ١٩

، مي تبوما كُذ ذَبت ما كَگهر نا باهر اْنگن ما اْمسان طرف ديكهي ن فرماو ؛،  
جهوتو نتهي بولو ان رسول اهللا  من جهويت خرب ي نتهي اْپي، " اْجين رات ماري شهادة 

  ين رات ؛" 
: "بيتا مي  پاچهلي رات ما اْپن سپنو ائي ؛، اْپ امامني اقدسني ن بالو ؛ 

ان اهن تكرايا اهنا   پتهر ليدا  ٢ ان جبل ايب قبيس پر سي  منام (سپنا) ما ديكهو  جربئيل اُترا 
: باواجي  تكر ا تكر ا ئي گيا، شهر نا متام گهر گهر ما پهياليا ؛"، امامني عرض كر ؛ 
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" متارا باوا    صاحب  سپنا ين تعبري سو ؛"  امري املؤمنني فرماو ؛: بيتا تعبري  ؛ 
، ان اهنو مأمت گهر  ".شهيد اس   گهر اس

مي تاريخ ين فجر، اْپ   وضوء  ١٩فجر نو وقت اْيو ،كئي فجر ؟ شهادة ين فجر، 
كيدي، ان بـ لنگي باندهي ن دروازه پر پدهارا، خدا تعاىل  بطخو نا دل ما اُتارو، 

اكهتا، اهنا دل ما بطخ مليب گردن ين  اْپـــن هدية ما اْوي هيت، اْپ اهنا دانا پاين ين خرب ر
متارا موىل سي وداع ئي جاؤ، هو موىل ي مل ، بطخو    -يوك–خدا  اُتارو 

چوطرف سي گهريي ليدا، ان اهين چانچ ما دامن لئي اْواز كروا الگا، زينب اْيا ام كلثوم اْيا، 
 بـ اديب كرو چهو، باواجي صاحب مناز   اْ سون هتاوا الگا، ك    زاديو اْوي ن بطخوش

:" رهوا دو رهوا دو، بطخو متارا باوا  ما پدهار ؛ جاوا دو، موالنا علي فرماو ؛ 
بـ زبان جانورو ؛، اهنا دانا پاين ين خرب راكهجو"، عجب  اْ   سي وداع ائي ؛، بيتا

  وا الگا، ارحم الرامحني ؛، زينب ان ام كلثوم زار    زار    رو
اُلتو پر و  لعامري املؤمنني مسجد ما پدهارا، بلند اْواز سي اذان ديدي، ابن ملجم 

، امري املؤمنني وكر ماري ن اُاو ؛، ا عباد  هوو ؛، زهري تلوار چهوپاوي ن
 هواء اهللا اُو مناز نو وقت قريب يو ؛، امري املؤمنني حمراب ما پدهارا، اتفاق  يو 

  چلي،  مسجد نا متام چراغ جبهي گيا، دنيا اندهريي ئي گئي، 
تلوار لئي ن پيچه  كهر و ئي گيو، امري املؤمنني  تكبرية  زهري لع ابن ملجم

االحرام بولو، قراءة پر هي ركوع ديدو، سجدة ديدو، لعني ابن ملجم  زهري تلوار 
ة نا بعد بيجو سجدة د چه ، لعني ابن ملجم  زهري نكايل امري املؤمنني ايك سجد

  ن گر ؛،  يك  بةفُزت   ورب   الْـــكَعتلوار ماري، امري املؤمنني 
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جربئيل پكارا مارا استاذ مارا گيا، مالئكة ما مأمت ين صف بچهي گئي، مؤمنني متي 
 يا علي يا علي. -سگال مأمت كري لو ,مالئكة مأمت كر چه 

  
  

 الفاظ

، ول يكوتاه  
نا موىلْعامل   
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  فرماو ؛ ر ضسيدنا حممد برهان الدين 
ن فرماؤتا  : بيتا حسن حسني اْ متارا نانا  سنيامام حسن ان امام ح -موالتنا فاطمة 

، كاندها پر اُاوي ليتا،   ا چال گيا، ا بيتا متي زمني پر چلو تو چلوا  د نيب ك
؟ بارها امي عمل كرتا،  ا چال گيا، ا بيتا!، اْ دروازه هو كون كهولس دن  ٦٩موىل ك

  متام يا، 
اْپين خدمة ما اْوي ن رهوا الگا، امساء ن فرماو ؛ :"ا امساء  امساء بنت عميس

 فرمايو و ستري رات ما متي من اْوي ن  هو مارو ايك} دن باقي ؛، رسول اهللا
ملسو، مي گذري جئيس، مارو بدن تو دبلو ئي گيو ؛، دمشنو مارا بدن طرف ديكه 

   ؛  : ي جنازة ما"، امساء ك
خدا اْپين عمر شريف ن  !ماري موالة، ا عاملني نا موالة، اْپ كيم فكر كرو چهو

شــبح مي چهتري بناويس،  مي جعفرالطيار سا ، ، ان كئي امر بنس  ةدراز كر
  .ما ديكهي   ن اْوي چهو

چهتري بناوي، فاطمة  گهين دعاء فاطمة فرماو ؛ : "مارا سامن بناؤ" ، امساء  
نا خاص شيدائي ا،  كيدي،  سبب امساء ن خدا  حممد فرزند اْپا  امرياملؤمنني

  ان مصر ما شهيد يا، 
 ؛" ا امساء مارا پيارا دكرا حسن حسني ن تو بالؤ"، امامني اْيا، گل فاطمة ك

اليا، رويت  كهر ا يا، پاين گرم كيدو، حسن حسني ن نلگاوي ن گهنا رويا، اُي ن
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، اْ مارا فرزندو ن كون  پكاوي ن مجاري امي خيال كري ن  مارا غم ما سگال هس
؟   پوچهس

 عمل كري رهيا ؛، امرياملؤمنني ا غالمان فاطمة  !، عزاداران فاطمة!، فاطمة
اهللا ين دختر، اْپ اتين تكليف كيم كرو چهو؟، فرماو  تشريف اليا فرماو ؛، ا رسول

 ؛:موىل من ؛، من اْخري كام كروو ؛، فاطمة ن لئي ن پلنگ پر ساليا، فاطمة ك
كتنيك وصيتو كروي ؛، مگر گهر نا سگال چال جائي، گهر نا درزاوه بند كري دو، امام 

، تو امرياملؤمنني فرماو ؛ بيتا حسن حسن حسني ي وها ا، اهن كيم  موكل
، فاطمة ن  حسني، متارا نانا نيب ين قرب پر جاؤ، دعاء كرو، خدا متاري ما ن شفاء اْپـــــ

، بيو ش   زاده چهوتا چهوتا روتا روتا قرب پر گيا،شفاء خدا اْپــــــ
ا ازيل جورو، اْخري وقت، اْخري وات كري ر هيا ؛، فاطمة هاـ جوري ي

  ن عرض كر ؛، 
، كوئي وقت جهوتو نتهي بويل،  ا موىل مي  وقت سي اْپنا گهر ما اْوي چهو

ن زينب مي خيانة نتهي كيدي، ا موىل مرد ن بئريو بغري گت نتهي، اگر كرو تو ماري ب
،ين دختر  امامة بنت زينب سا شادي كرجو،  كيم     مارا فرزندو ن برابر سنبـهالس

ا عزاداران فاطمة!، بيو ازيل جور ا گل الگي ن گهين دير تك رويا، 
امرياملؤمنني ن فاطمة عرض كر ؛، موىل بــ اديب ؛  مارا سي اُاتو نتهي، مگر اْ پييت 

 ؛، اْشيشه ن اليا، فاطمة كما ايك شيشه ؛  نكالو، امرياملؤمنني  پييت كهويل شيشه 
بري زمزم يا بري اْپ ماري قرب ما موكجو، امرياملؤمنني فرماو ؛، شيشه ما پاين سو ؛ ؟ 

 ؛،  موىل  موىل، اْ مارا اْنسو نو پاين ؛، مي رات ما اُي ن خامت ؛؟ فاطمة ك
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،  رويت، تبتل كري ن خدا ن عرض كريت، مارا موىلْ علي نا شيعة نا گناه معاف كري د
، مي اْپاين سي اْگ بجهاوي دئيس،  كوئي گنه گار گناه نــا سبب اْگ ما جلــس

  يا حسني،                      ا مؤمنني ا علي نا شيعة، فاطمة نا سبب متارو بريو پار ؛،
 بارنا وكا،  يا؛، كوئيا عزادان فاطمة! بيو ازيل جور ا     وات كري ره

دروازه   ا دكرا حسن حسني، امرياملؤمنني ؛ كون ؟ تو كه ؛، مهي اْپنامرياملؤمنني ك
كهوال، فرماو ؛  :بيتا كيم متي اْوي گيا؟، بيو عرض كر ؛  :مهن نانا نيب ين قرب 

اطمة گذري جائي ؛، يا ما سي اْواز اْيو  جلدي جاؤ، جلدي جاؤ ،متاري ما ف
  حسني!

 بيو شهزاده ن گل لگاوي گهنا رويا، ان بيو نو  ا عزاداران فاطمة!، فاطمة
نا هاـ ما اْپو ان عرض كر ؛، ا موىل اْپ جانو چهو  مي  ـ    پكري ن امرياملؤمننيها

 دي ؛، اْپ ي  مثل سي شفقة راكهجو، بيو فرزندو ن گهنا نازو نعم ما تربية كي
 امر كيدو  مارو پلنگ قبلة سامن كري دو،  فاطمة ن  بعد وصيتو گهين كيدي، فاطمة

  قبله سامن ساليا، 
دعاء كر ؛: ا پروردگار مارا قبله گاه حممد نا وسيلة سي، مارا موىل علي  فاطمة

ة فرماو ؛، ماري مظلومية ين دهائي سي، مارا ، فاطم….املرتضى نا وسيلة سي 
، ايك ن زهر بيجا ن شهادة  بيو ين  پيارا فرزند حسن حسني پر  مصيبة گذرس
عظمة سي،  بيو ين حرمة سي، ا پروردگار هر مؤمن مرد ان مؤمنة بئريو، مارا ان 

، مارا اْقاء گرامي نا شيعة ؤ سگال نا هر ايك   گناه معاف كري دجيــ
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اْمسان سي نداء اْوي، ا فاطمة ! متارا سبب، اْ متاري دعاء نا سبب مهي هر مؤمن 
  مؤمنة نا گناه معاف كري ديدا، 

تا فاطمة" ال اله اال اهللا حممد رسول اهللا علي ويل اهللا "نو كلمة پر هوا الگا، فاطمة نو 
  روح مبارك اْمسان ين طرف چرهو.
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 الفاظ

انارفداء   
/دكري  زادي  ش  

Will 
نومهيشه   ازيل 

اداء  كرووامانة   

 chest ,صندوق
  نو واسنكانچ 
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 الفاظ   
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  فرماو ؛ ر ضسيدنا حممد برهان الدين 
امام امامة نا عرش پر مستوي يا، اْپ ن  حسن حسني !  اْه ! ا عزاداران حسن

ة سا صالح كروي الزم ئي، حكمة نو و و، حسن مدينة پدهارا، اْه ! لعني ويمع
نچو ؛،  گهر ين دمشن  معاوية  زهر موكلو، جعدة نا هاـ  پر چاليس دن لگ زهر پ

الو ؛: نيب نا فرزند ؛ اهن زهر  ي كرتو، تو اهوو زهر موكل ي، جعدة ك اثر ن
كرا ئي جائي،     نا سي كليجه نا 

ن زينب ان ام كلثوم اْوي ن حسن ين اْه ! مع وية  هرياكين موكلي، امام حسن نا ب
خدمة ما رهتا، تيمارداري كرتا، بيو ن وهم يو هو  هو كوئي زهر مالو ؛، سگلو 

اْه ! اتفاق  يو، رات نو وقت ؛، بيو امري املؤمنني ين نو هر چيز نو، ل راكهتا، پاين خيا
زادي زينب ان ام كلثوم، بيو ن جهونكو الگي گيو، لعينة جعدة اْهس سي اُي ن  ش
حسن نا ماا نا نزديك  پاين نو كوزه هتو امها هرياكين مالوي ديدي، حسن ن پاين ين 

 ئي، اْه ! نيند ما سي اُا، پاين مانگو، زينب  كوزه ما سي پاين پاليو، پياس گهين
كرا ئي گيا،  تري  نچي گـئي، كليجة نا ب   هرياكين پ

كرا لگن ما نكال، امي داللة  تري  اْه ! حسن امام  لگن منگايو، قئي اْوي، كليجة نا ب
، ئي  حسني نا ساـ  كربالء يد اس تري ش   ما ب

ن زينب ! ماري اجل اْوي گئي، ائي حسني ن بالؤ،   حسن فرماو ؛: ا ب
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اْه ! حسني تشريف اليا، حسن  گل لگاوي ليدا، ان زار    زار    رويا، فرماو  
ساـ،  ؛: ا ائي حسني ! ماري اجل اْوي گـئي ؛، ياد اْو ؛، اپن بيو ساـ  نا

ينه نو فرق، هو مي اعلى عليني ين طرف جئيس ان دمشنو نا نرغه ما ائي  فقط اگيار م
اْپ اكيال چهو، اْ وقت من ياد اْوي جائي ؛، سو ياد اْو ؛: نانا رسول اهللا  حنوط نا 

، چار، حسن فرماو ؛: ائي حسني! من ي وصيتو  چار حصه كيدا هتا، پانچ ن
زادي سكينة اهن مارا دكرا عبد اهللا  كروي ؛، ايك اْ ي وصية كرو چهو   اْپ ين ش
ساـ  اْپ شادي كري اْپجو، حسني فرماو ؛: ا امام احلق! اْپ وصية كرو چهو، مي 

  وصية ن پاليس، 
 نو} حق نيوصاية تو حسنبوة ان رسالة سونپي ديدي، ان امامة ان   حسن امام 

؛، ان فرماو ؛: ماري قرب مارا نانا نيب نا نزديك كرجو، ان دمشنو  كروا د تو 
  ماري قرب ماري ما فاطمة نا نزديك كرجو، 

ن اْيا،  ن زينب ! ا ام كلثوم ! اْؤ، نزديك اْؤ، وه بيو ب حسن فرماو ؛: ا ب
ن زينب  ن ام كلثوم ! اْ ائي حسني نا ساـ  كربالء جاجو، حسن فرماو ؛: ا ب ! ا ب

ادة نا پچهي دمشنو متن ننگ  ن ! متارو دكهـ  ياد اْو ؛، متن كربالء ما ائي ين ش ا ب
 ،   سر كري ديس

اْه ! ا عزاداران حسني ! حسن وصية كر ؛،  وقت عاشوراء نو دن اْوي گيو امي 
، متام اهل والء زار   زار   روئي ؛، ار ! مالئكة روئي رهيا ؛، معلوم  پر  

ا عبد اهللا  ت حسن ، شتوِن ايك ناْؤ، مي مت  وفرماو ؛: ا بي ه لكهي اْپو چهو
ي اْو  وقت اْ نوش كهوجلو، ان  مطابق عمل كرجوكوئي مصيبة ين گهر ،  
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زاده اْيا، عبد اهللا قاسم  بيو ن گل لگايا، ان بيو نا هاـ  پكري ن  اْه ! بيو ش
حسني نا هاـ  ما اْپا، ان فرماوا الگا: ا ائي حسني ! اْ بيو اْپ نا فرزندو ؛، اْپ نا غالم 

  و، ؛،  مثل وصية كروا الگا، تا اْپ نو گهرباهت زيادة ي
اْه ! ا عزادارو ! حسن ن گهرباهت زيادة يو، زهر ايكدم پهيالئي گيو، اْپ 
: مارا پلنگ ن اْنگن ما لئي جاؤ، گرمي گهين ائي ؛، پلنگ اْنگن ما لئي  فرماو ؛ 

و ر ! تدعاء كر ؛: ا پروردگااْيا، فرماو ؛: مارو پلنگ قبلة سامن موكو، ان حسن 
، ماري قرب ما تو من  ، ماري غربة پر، ماري قرب ما من رمجة كرج مارا اوپر رمحة كرج

،    ماري وحشة ما انسة   اْپج
ادة پره  ها هوا ؛، حسن كلمة الش "ال اله اال اهللا حممد  ؛:حسني ماا نزديك بي

تا هوا حسني ن من املواقف"رسول اهللا علي ويل اهللا، عدة هلذا املوقف وملا بعده  ، امي ك
هدي نا نيچ هاـ  موكو،  گل لگاوي ديدا، ان ال اله اال اهللا نو اْخري كلمة پرهو، حسني 

  حسن امام نو روح مبارك مأل اعلى ين طرف پرواز كري گيو، يا حسن، يا حسني !
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الفاظ معىن 
peace صالح 

 و  reasonسبب، 
  وهم شك 
 جهونكو نيند

 كوزه  ما پاين رواما اْو واسن 
تري ٧٢  ب

  لگن ال جيوو واسن
 اجل موت

 اعلى عليني جنة
 حنوط خوشبو كفن ما   موكواين 

Will  
  وصية 
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الفاظ معىن 
  دكهـ  درد، تكليف

ننگ سر  كهال ما 
 نوش چتهي

 گهرباهت پريشاين 
 اْنگن yardصحن، 

  غربة گهر نا لوگو   ان قرابة نا لوگو   سي بچهروو
 وحشة خوف، در

  انسة سكون
chin دي 

  مالء اعلى جنة 
 پرواز چرهي جاوو
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  فرماو ؛ ر ضسيدنا حممد برهان الدين 
...ص ع  حممد  حسني مملوك  اْل    ين  ذكر  كرو  چهو

نچا، حمرم احلرام ين بيسري تاريخ ؛، سامتي تاريخ سي پاين بند  حسني كربالء پ
يو، عاشوراء ين رات حسني بندگي ما گذار ؛، الكهو مؤمنني ن خبشاوي ديدا، 

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

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

  اْه،  حسني نا اصحاب  سگال فداء ئي چكا، اهل بيت نو وارو اْيو، 
 ين گود ما ا عزاداران حسني ! عباس شهيد يا، علي اكرب شهيد ئي گيا. حسني

زاده شهيد ئي گيا،   ش
اْه، حسني گهور ا سي اُتري ن  تلوار ين ميان سي چهويت سي  قرب كهودي. باوا  

  فرزند ن قرب ما لتاوي ليدا.
  اْه، حسني خيمة ما گيا، متام حرم ن فرماو ؛:"متارا پر مارو  چهيلو سالم"،

ي سالم"  .زين العابدين ن فرماو ؛:"بيتا، سكينة ن فرماو ؛: "باوانو اْخر
  متي مارا بعد امة نا امام چهو، اْ حرم ين شرم متن ؛".
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ئي ن دمشنو نا ن ه ما اْيا، تني دن نا پياسا رغَ مثل نص كري ن ،گهور ا پر سوار
وه شان سي  حسني، گهنا زمخو الگا هوا حسني، ايك زخم تو مهنا} الگو ؛، مگر حسني

ي  حسني نا  ، كوئي ين طاقة ن اد كري رهيا ؛،  طرف نظر كر دمشنو اگ ج
،   سامن اْوي سك

اْ وقت ذوالفقار جوش ما ؛، حسني جوش ما ؛،تو   شهادة ين گهر ي؛، 
؟قَتو  م ، كون روكي سك ،حسني  نا جوش ن   رر ؛، تو ذوالفقار نا جوش ن

م مالئكة نا سا لئي ن  اْيا. اْمسان نا، زمني نا، پاين نا، متام قسم نا جربئيل متا
فرش ؤ سگال جربئيل  نا سا ؛، ان حسني نا نزديك اْوي ن فرماو ؛،" حسني اگر 
چاهتا هوئي تو اْ سگال فرش ؤ حاضر ؛. هر قسم نا فرش ؤ  پوتاين خدمة عرض 

". كيدي، حسني چاهتا   هوئي تو دمشنو ن مهنا هالك كري ناكهيئ
حسني جربئيل نا سامن ديكهي ن فرماو ؛:"جربئيل اْپ اْ سگال ن ماري خدمة 

  ما لئي ن اْيا چهو.مگر  اْپ  تو بتاؤ    خدا ين مرضي  سو ؛ ؟ "
 وقت  -جربئيل ك ؛:"خدا ين مرضي  ؛ ، اْپ شهيد ئي جاؤ، "  اْه

حسني  تلوار ميان ما كيدي، ذوالفقار نو جوش قابو ما اْوي گيو،حسني  نو  جوش قابو  ما  
  اْوي گيو. 

هو گهور ا  ديكهو   ذو الفقار ميان ما  كيدي . هو مارا شه سوار گهور ا سي 
ا تو كوئي اُتارنار نتهي. مارا سوار گري  جائي. گهور ا  قدم تيكي اُترو ا چاه ؛ .ي

  ديدا.
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عرش نا ستارا زمني پر اُترا، ان وها نزديك ما ايك جهار  و ،  جهار  ن تيكو 
  دئي ن بيتهي گيا، 

، ك -دمشنو چو طرف سي -اْه ، كوئي الو مار ، كوئي پتهر مار وئي تري مار
حسني بيتها هوا ؛، دمشنو چو طرف سي اْو ؛،اهنو  امري ك ؛" اْ حسني نو ماو كون 

  لئي ن اْو ؛؟"
  تو ، ــكوئي حسني ن قتل نتهي كري سك

وه  امري  ن غصه  اْيو، ك ؛،"حسني  اْ مثل  خس  حالة  ما  ؛.متي  اهنو  ماو  
  ؤتا"؟كيم  نتهي لئي اْ

وه  جاناراؤ  ك ؛،"مهي    وقت  حسني  نا   نزديك  جئي ؛.حسني  تيز  
  نظر  اْو ؛."     صلعنگاه  سي ديكه  ؛.مهن رسول اهللا 

نا هوا -اْه  لعني مشر ن غصه اْيو. بوي چهري هاـ   ما ؛.پگ ما لوكهند  نا موزه پ
كر ماري ، حسني زمني پر لييت گيا، مشر   لعني  ب  اديب ؛.حسني نا نزديك اْوي ن و

رگر ا پهرايا. حسني فرماو ؛" ا  ١٢كري ن حسني نا سينه پر بيتهي ن بواخنجر سي 
ي چل ، اْ تو رسول اهللا ين بوسه گاه ؛، مي   لعمشر  ا  تارو خنجر  ن تو اُي جا،ي

"، حس ني  سجده ديدو، مؤمنني نا حق ما دعاء كيدي، لعني مشر  سجده دؤ چهو
  بدن اطهر سي ماا مبارك ن جدو كري ناكهو،  يا حسني!  يا حسني!
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الفاظ معىن 
 خبشاوي ديدا  گناه معاف كراوي ديدا

 هرو رو  اْباد
turn  وارو 

 ميان  sword sheathتلوار  ما موكائي ؛، 
 يا سوارگهورا پر   چرهاگهورا پر 

 مرضي خوشي
 شه سوار سواري كرنار

  قدم تيكي ديدا قدم وايل ن جهنكي گيا
 خس كمزور

 تيز نگاه تيز نظر
control  قابو 
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الفاظ معىن 
 بوي   bluntب تيز، 

iron  لوكهند  
 وكر الت

 رگرا چهوري پهرياوو
 بوسه گاه چوموا ين جگه

 بدن اطهر پاك جسم 
 جدو الگ

  نرغه  جنگ نو ميدان
fix  مقرر  
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  فرماو ؛ ر ضسيدنا حممد برهان الدين 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اصحاب كرام ان اهل بيت شهيد ئي  فرماو ؛:رض سيدنا حممد برهان الدين . اْپو



28 
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الفاظ معىن 
 نشان  flagجهندو، 

 گفتگو  conversationوات، 
 مشكي  ،water skinرواما اْؤتو ما پاين 

 غضنفر شري
 هزبر شري

 ارادة خيال كيدو، سوچو
  فرات Euphratesندي نو نام ؛، 

 پرامي لو بچاوي لو
 كمر خم ئي جاوو ضعيف ئي جاوو
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  فرماو ؛ ر ضسيدنا حممد برهان الدين 
  اْنكهو   . حسني اْيا، جنگ ما جاواين رزا طلب كيديعلي اكرب حسني ين خدمة ما موالنا 

بيتا علي مي متن زرا     . حسني فرماو ؛   نيچي كري ليدي ان  زار    زار    رووا    الگا
، متي تو  ي دؤ ا رسول اهللا نو نام اْيو علي اكرب ك ؛     هم شكل  ن پيمرب چهو. ج

، اْپ من رزا  دئي ، حسني      رزا   ا اْقا مي  اْپ ن رسول اهللا نو   واسطة  دؤ چهو
  ديدي.

ئي ــاْه!   علي اكرب   رن  ما سدهارا،  دمشنو پر محله كيدو   دمشنو ما  كهلبلي  مچي گ                                  
كداوي ن حسني  ين طرف اْيا  ان ك ؛  ا  تا اْپ ن پياس الگي، علي اكرب گهورو

اْپ من ورو  پاين پالوي دو. حسني زار    زار    رووا     "اَلْعطَش اَلْعطَشباواجي صاحب "
.  بيتا علي ان متن پاين  پالؤ    الگا  ان فرماو ؛  متارا  باوا پر عزيز   متي پاين مانگو

، بيتا ي الگ اْ    اْوو   اْوو، اْ ماري سوكهي زبان چوسي لو. اهنا بعد كوئي دن متن پياس ن
نانا نيب ين انگوي منهـ   ما راكهو،  عجب پياسا ا  ان عجب  پياس جبهاونار   ا.  دمشنو نا 

ه پر   برچهي  كهائي نرغه ما علي اكرب  نكال، عجب شان سي جهاد كيدي، تا  چهيل سين
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ن زمني  پر   گرا،  باواجي صاحب ن نداء كيدي، حسني تشريف اليا،  حسني  علي اكرب 
  ليدو. ما   گود  ماو   نو 

ا عزاداران  حسني، ان عزاداران علي اكرب، حسني  علي اكرب نا سينه ما سي برچهي 
  ن سؤال كر ؛  بيتا سو نظر اْو ؛؟     نكايل، خون جاري يو، علي اكرب

عرض كر ؛  ا باواجي صاحب حسني، اْ نانا رسول اهللا پدهارا ؛، اْ    علي اكرب
باواجي صاحب علي املرتضى تشريف اليا ؛، ما فاطمة تشريف اليا ؛، كاكا جي 

تا، حوض كوثر نا جام  اْوو   اْوو   بي صاحب حسن تشريف اليا ؛، سگال فرماوي رهيا ؛
پي لو. اْ شفاعة نو منظر قيامة نا دن لگ اْؤنار    مؤمنني واسط حسني كربالء  ما ديكهاوي 

  د ؛،
جو ان  عرض كرجو   حسني     حسني فرماو ؛  بيتا،  سگال صاحبو ن مارو سالم ك

ئي گيا، اهل بيت ما مأمت ين صف بچهي  شهيد    علي اكرب -ن  مل ؛. اْه     اْوي   نزديك ما
  گئي.
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الفاظ معىن 

ره ؛ صلع رسول اهللا  ره ين مثل اْپنو چ  پيمرب هم شكل نا چ
 پيمرب صلعنيب، رسول اهللا 

 واسطة وسيلة
 ئيــكهلبلي مچي گ اگ دور

 العطش پياس
 عزيز اري

dry سوكهي 
 برچهي   spearالو، 

lap گود 
 جام پياله
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ينه  نا هتا اهن ي  دمشن  تري ماري ن  زاده توو فقط چهـ  م يد كيدا.ايك ش   ش
  فرماو ؛ ر ضسيدنا حممد برهان الدين 

ن اْيا عرض كر ؛  اْپ نا فرزند تني    ن لئي    عزاداران حسني! زينب،  علي اصغر 
دن سي پياسا ؛، اهين پياس مهارا سي ديكهي نتهي جايت، اْپ اهن لئي جاؤ، ضرور  

، حسني تو جانتا} ا، مگر حجة متام كروا ن لئي      واسط علي اصغر    كوئي اهن پاين اْپس
، ا دمشنو   اْ   فرزند معصوم ؛،  ن فرماو ؛ اْيا، ان سگال    ن دمشن نا نرغه ما

، حسني  علي اصغر  اهن ايك گهون پاين پيالؤس اهنا واسط مي جنة   نو   ضامن چهو
لعني حرملة      تري   مارو، حلق پر الگو،  حلق ما سي  –ن    ب هاـ   ما   اونچا   كيدا، اْه 

، ايك ان اْمسان ين طرف پهينكو   ما خون لئي ليدو  و، حسني  چِلو خون جاري ي
زاده   اْ    ي زمني پر  گرو، حسني  ديكهو  قطرة نو فضل عظيم ؛، حسني   ش

زاده   اْ     ارادة كيدو  ،  اْه    ش ي ميان سي چهو  ين     حسني  تلوار –ن دفن كري د
زاده   كهودي  سي قرب    ئي. يا حسني ــئي گ  ايل خ   ن دفن كيدا، حسني ين گود   ان ش

  مرثية ما فرماو ؛، رضسيدنا طاهر سيف الدين 
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الفاظ معىن 
 معصوم ب گناه

 ضامن   guarantorذمه دار ، 
 چلو كهوبال

 قطرة تيپو
 عظيم ؛ فضل گهين مهويت ؛ شان

 ارادة خيال كيدوسوچو، 
 ميان   sword sheathتلوار  ما موكائي، 

Lap گود 
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  ص ع شهادة موالنا احلسني 
  )اْ شهادة ن حفظ كرجو(

  فرماو ؛ رضسيدنا حممد برهان الدين موىلْ 
اْه حسني خيمة ما وداع واسط اْيا ، سگال پر اْخري سالم پرهو ، فرماو ؛، ا نيب نا 

 حرم متارا پر مارو اْخري سالم، عجب  منظر و، باواجي صاحب قصيدة ما عرض
  كر ؛،

  
  
 

 بتايا، تا شهادة ين گهري اْوي،  اْه دمشنو نا نرغه ما اْيا، حيدري محلة 
اْه حسني نا گهورا  قدم تيكا، عرش نا ستارازمني پر اترا، وها ايك جهار و، اهن تيكو 

، كوئي الو  دئي ن حسني بيتهي گيا، چو طرف دمشنو سي تويت پرا، كوئي پتهر م ار
،  ياحسني ! ، كوئي تري مار  مار

*** 
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