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ﻃﻊ

��رم ا��رام �ي پا���ي تار�خ ،سيدنا طاهر ��ر ا���نطع يه

مو�� ��ي صع �ي ذ�� فرماوي .مو�� يه �دا تعا�ى ��

ع�ض كيدي �� اے ا��� ّٰ� م�ں توراة ما ايك امة �ي ذ��
ديكهوں چهوں .اتنا فضائل چہے �� يه گو يا انبياء ��ئي
�ائي .مو�� �دا �� ع�ض ��ے چہے �� ا ه�� تو
ماري امة ���� �� .تو �دا فرماوے چہے يه ا��د �ي امة

چہے .مو�� شوق ��ے چہے تو م�� يه سگ�� ���� ��.

�دا جواب دے چہے��� ،ں يه سگ�� ���� چهو ا��

اس��م نا د�ن �� چهو .امة ا��د �� ��اد د�اة مطلق�ن �ي

چہے �ه نا فضائل �دا يه توراة ما بيان كيدا چہے.

ن ك ُ� چہے ا�� د�اتو اه�ي سورتو چہے.
امام ا��مان قرآ ِ

سيدنا طاهر سيف ا���ن قصيدة ما فرماوے چہے ��

توراة ،ا��يل ا�� قرآن امامو �ي شان ما او��ا چہے .يه
امام �ي معرفة د�اتو مؤمن�ن �� ��اوے چہے.

�د��خم نا دن مو��نا ��� �� رسول ا��� ّٰ� يه نص كيدي تو
خطبة ما ا ٰ ذ�� فرماوي �� م�ں ��ارا درميان �� )(٢
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��اري ��� مو�ي �� �اوو چهوں�� ،اب ا��� ّٰ� ا�� ماري
���ة� ،ه قيامة نا دن م�� حوض كو�� �� اٰوي �� سا��ے

ملسے .ا ه�� �ه ول��� �� رهسے تو كوئي وقت �ُ�راه
���ں ��ائي.

قرآن اداء ��ے چہے �� ���� كئي ��� �مجهـ نه ���� تو
"اهل ا����" �� پوچهو .اه�ي ��اد ا��ة طاهر�ن ا�� س��

ما د�اة مطلق�ن �ي چہے.

قرآن �ي ت��وة ��وو امام ا��مان �ي و��ية �� مثل چہے.

مو��نا ا��نعام يه قرآن ��يد ��هواما گه�ي رغبة د��وي.

قرآن نور چہے .رسول ا��� ّٰ� يه ع��ي زبان ما ا ٰ فيض نو نور
�� مؤمن�ن �ي طرف ��ن�ايو .ت�� يل اٰپنو معجزة چہے
ا�� تأو يل مو��نا ��� ا�� ا��ة نو معجزة چہے.

مو�� �ي دانگ )ع��( �ي  ٥فصل بيان فرماوي .مو��
ٰ
�ي ��بية اٰپنو د�من فرعون نا گهر ما ��ائي چہے" .وا��� ّٰ�
�الب ��� ا��ه ول�كن اك�� الناس ��يعلـمون"� .دا پوتانا
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ا�� �� �الب چہے اك�� لوگو �انتا ���ي .قرآن ما انبياء نا

قصة �ي ذ��و چہے� .ه پيش�� امتو ��ئي اهنا دگ�ے پگ�ے
���ں �لسو .مو�� يه  ٧٠هزار نا درميان هارون �� نص
كيدي ا�� فرمايو �� م�ں پاچهو اٰو�� تو يه لوگو ��ري
��ا .سا��ي ا�� ��ل �� مانوا ���ي ��ا .يه ج مثل

رسول ا��� ّٰ� مو��نا ��� �� نص كيدي  ٧٠هزار نا درميان
تو ��ي لوگو ��ري ج ��ا.
مو��نا ا��نعام يه �ه دانگ ما  ٧واقعة بنا اه�ي ظاهر ا��

�اص مع�ى بيان فرماوي.

مو�� يه ���ر �� دانگ ماري تو پا�ي نا  ١٢چشمة نك��.

كه�� ��ا.
فرعون نا دروزه �� دانگ ماري تو دروزه ُ
فرعون نا دربار ما �ادو��و نا سا م�� ناكهي تو سگ�� سانپو

�� گ�� گئي .مو�� بنو ا��ائل �� لئي �� نك�� فرعون
نو لش�� پاچهل هتو .مو�� دانگ ماري تو در يا نا ٢

حصه ��ئي ��ا.
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نعمة نا چه��اؤ ��اري طرف ��نچے تو �� ش�� ��ي ��

ا ه�� ��گ�وي نه دو .يه ��رى ما ا��ص ،ا��ى ا�� اقرع
ٰ
ٰ
�ي �ك�ية بيان فرماوي.

بي��ي فصل ما سليمان عم �ي ع�� �ي ظاهر ا�� تاو يل

نو �� بيان فرمايو.

سيدنا عبد ��� سيف ا���ن رض نا زمان ما جيوارے اٰپنا

منصوص وفاة ��يا ته وقت منافق�ن كهوا ��گ� �� هوے

كو�� ��ؤ�� .اٰپ فرماوے چہے �� امام ا��مان مارا

�� �افل ���ي .يه م�� ا��ام ���� .دا�ي پوتانا منصوص

�� دعوة نا رتبة واسطے كئي طرح تيار ��ے،��� .
ادب ،سياسة��� ،و ا ٰ سگ�و سيكهايو ا ه�� .تفس�� �� ذ��

فرماوي تا�� سيدنا عبد ��� سيف ا���ن وفاة ��يا تو سيدنا

���د ع� ا���ن رض جنازة �� كهو�� پاووں ��� ،عظمة
نا �اطر .سيدنا عبد ��� سيف ا���ن يه سيدنا ع� ا���ن

�� ���� ما دعوة نا رتبة ما تيار كيدا ا ه�� جوري �� ا ٰ
ذ�� فرماوي �� سليمان يه اٰپنا منصوص �� ���� ما نص
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كيدي ،ايـج مثل قا�� امام يه منصور امام �� ٧ ،ما دا�ي

يه  ٨ما دا�ي �� ،سيدنا ��هان ا���ن  ٥٢ما دا�ي يه ٥٣

ما دا�ي سيدنا ����ة قطب ا���ن �� ���ة نا �اطر كوئي

�� شاهد راكها بغ�� ���� ما نص فرماوي ،ك�� ��

زمان نو مقت�� ا�� هتو  ،تو ا ٰ مثل ��ي نص ��ئي سكے

چہے.

دا�ي الس�� امام نا دانگ چہے .امام نا ا��ام �� سگ�و

��ل ��ے چہے .امام نا فيض نا او�� دا�ي نو اعتماد

چہے .دا�ي امام �ي طرف مؤمن�ن �� لئي �� ��نچي
�ا��.

نوجوان فرز��و اهنا باوا ماں �ي ع�� چہے .ماں باوا يه

��بية كيدي يه فرز��و ��وتا ��ئي �� ��و�ي نه �ائي.

ضعف اٰوے تو فرز�� اٰ��و هوئي .ماں باوا �� nursing
 homeما مو�ي نه دے وا���ن �ي �دمة ��ے.
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مؤمن�ن نا حق ما ��ب ولو�� �� د�اء فرماوي��� .د ا��

ال ���د �� ص��ات نا بعد امام حس�ن نا فرز�� ��� اك�� �ي

��غم ��ادة ���ي .ا�� امام حس�ن �ي ��ادة �� وعظ ��ام
كيدي.
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