
موالتنا فاطمة ع م ين مويت ين ماال

بسم اهللا الرمحن الرحيم



حسن امام ع م انس حسني امام ع م بيوس چهوتا ؛ . ايك دن 

بيوس رسول اهللا صلع نا نزديك اْيا، انس عرض كرس ؛ ك 

”اس نانا نيب مهارا بيوس ما سي زيادة مضبوط كون ؛؟ قوة 

كوين زيادة ؛؟“



ت وقت رسول اهللا صلع فرماوس ؛ ك ”اس مارا پيارا حسن 

حسني متيط بيوس خط لكهي نس الؤ انس بتاؤ.“



وري وار پچهي بيوس فرزندو خط لكهي نس رسول اهللا صلع 

نا نزديك لئي نس اْيا، انس خط بتاوي نس پوچهوط، ”اس نانا 

نيب، كونا خط تر ؛؟“



رسول اهللا صلع جواب نتهي ديتا، انس خيال كرس ؛ ك- اْ 

بيوس نوال ما سي كونس خوش كروط انس كهونس يط.



تا ك امي فرمايو ك”متارا باواجي صاحب علي پاسس جاؤ انس 

اهنس خط بتاؤ.“



بيوس فرزندو امري املؤمنني موال نا علي ع م نا نزديك اْيا، انس 

عرض كيدي ك ”ناناجي صاحب ي مهنس اْپ نا پاسس 

موكال ؛ اْپ مهارا خط ديكهي نس فيصلو كرئيس ك كونا خط 

اچها ؛.“



امري املؤمنني ي رسول اهللا نا مثل خيال كيدو انس 

فرماوس ؛، ”اس پيارا فرزندو، متيط متارا ماط فاطمة ع م 

پاسس جاؤ اهنس متارا خط بتاؤ.“



هوس حسن حسني موالتنا فاطمة نا نزديك اْيا انس كهس ؛ ك 

”اس ماط صاحبة نانا نيب ي مهنس باواجي صاحب پاسس 

موكال، انس باواجي صاحب ي مهنس اْپنا پاسس موكال ؛. اْپ 

مهارا خط ديكهي نس بتاؤيس ك كونا خط تر ؛؟“



موالتنا فاطمة  ع م خيال كري نس فرماوس ؛ ك ”بيتا، مارا گال 

ما اْمويت ين ماال ؛. اهنا اندر سات مويت ؛. ميط ي ماال 

كهويل نس مويت نس نثار كروط چهوط، متارا بيوس ما سي ج  

زيادة مويت ليسس ت ودهي نس ؛، متيط بيوس امها سي زيادة 

سي زيادة مويت ليواين كوشش كرو.“



موالتنا فاطمة ع م ي مويت نس نثارا-بيوس امامني-حسن ع م انس 

حسني ع م جلدي سي مويت چنواالگا. تاك حسن ع م ي تني 

مويت ليدا انس حسني ع م ي تني مويت ليدا. بيوس فرزندو ي 

تني تني مويت ليدا. هوس ايك ج مويت باقي رهيو!



ت وقت خدا تعاىل ي جرب ئيل نس اْمسان سي موكال. جربئيل 

زمني پر اْياانس اهنا پاكهـ سي اْ مويت نا بس تكرا كري ديدا ، انس 

حسن حسني بيوس ي اردهو اردهو مويت ليدو. بيوس امام پوتا 

نا مويت لئي نس ماط فاطمة پاسس اْيا انس بتايا.



حسن ع م  نا چهوتا چهوتا هاو ما تني اكها انس ايك اردهو 

مويت ؛. 

حسني ع م نا چهوتا چهوتا هاو ما تني اكها انس ايك اردهو 

مويت ؛.



موالتنا فاطمة ع م كهس ؛، ”پيارا فرزندو حسن انس حسني، 

متارا پاسس برابر برابر مويت ؛. بيوس شان ما برابر چهو، ايك 

بيسرا نا برادر چهو“. اْ سين نس بيوس فرزندو گهنا خوش ئي 

گيا.


