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كربالء ين ميت 



ايك روز رسول اهللاصلع اْپنا پيارا نواسا حسنيع م پر گهين شفقة 

كري رهيا ؛، جربئيل ي رسول اهللا نا پا سس ؛. جربئيل ي  

پو چهو ك  اس رسول خدا اْپ اْپنا نوا ساپر اتين شفقة كرو چهو، 

اهنس تو دمشنو وكا پياسا كربالء ما قتل كرسس. رسول اهللا جربئيل 

ين اْ وات سين نس گهنا غم زده يا، ت وقت جربئيل ي رسول اهللا 

نس عرض كيدي ك اْپ فرماؤ تو ميط كربالء ين ميت الوينس اْپنس 

بتاوط، ج كربالء ما حسني شهيد اسس.



 تو جربئيل كربالء ين ميت لئي نس اْيا، رسول اهللا ي وه ميت اْپنا 

زوجة طاهرة ام سلمة نس اْپي نس فرمايو ك  اس ام سلمة اْ ميت ج 

دن خون ين مثل الل ئي جائي، ت دن متيط امي جاجنو ك مارا 

پيارا نواسا حسني شهيد ئي گيا ؛. امي فرماوي نس رسول اهللا 

گهناج اْزردَه يا. 



ام سلمة ين عمر گهين مليب ئي، ج وقت حسني امام شهيد 

يا،ام سلمة مدينة ما هتا، اْپنا منام(سپنا) ما رسول اهللا تشريف  

اليا ، ام سلمة ديكهس ؛ ك رسول اهللا ماا پر دهول ناكهي نس 

اْيا ؛ انس گهنا غم زده ؛، 



 منام ما ام سلمة ايكدم گهربائي گيا انس پو چهوط ك اْقا اْپين اْ مثل 

حالة كيم ؛، تو رسول اهللا فرما وس ؛ ك "ام سلمة او، او، 

كربال ء ين وه ميت ديكهو، مارا نواسا حسني شهيد ئي گيا ؛"، 



 ام سلمة نيند ما سي بيچني ئي نس اا، ديكهس ؛ ك  وه ميت 

ج جربئيل كربالء سي لئي نس اْيا ا وه خون ين مثل الل ئي 

گئي ؛ ، ت وقت ام سلمة مسجهي گيا ك حسني ع م شهيد ئي 

گيا ؛. ام سلمة ي ت ج وقت اهل بيت نس يگا كري نس مامت ين 

صف هاوي انس متام رات حسني نو غم كيدو مامت كيدو، 

 يا حسني، يا حسني. 


