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ﻃﻊ

��رم ا��رام �ي  6تار�خ سيدنا طاهر ��ر ا���نطع يه مؤمن�ن

�� خطاب ��ي �� ا�� فرمايو �� اے ���د ا��صط��

��ور ك�ئنات سيد ا��نبياء وا��رسل�ن �ي امة �اصة .مو��نا
ا��نعامطع يه رسول ا��� ّٰ� ،ام�� ا��ؤمن�ن نا مقام �ي معرفة
��اؤتا هوا فرمايو �� بيوے مقام�ن �� هم شان ،هم پ� ّ�

ما�� �� يا ز يادة ���ں.

رسول ا��� ّٰ� نو ��وتو معجزة چہے ،اٰپنا واسطے �ا�� اردها
��يا ا�� ام�� ا��ؤمن�ن واسطے سورج پاچها رد ��ائي

چہے ،ا ٰ سگ�� معا�� حقيقة چہے ،حق �ي وات چہے
ا�� فرمايو.

رسول ا��� ّٰ� �ه هداية د��ي اهنا ���� ما اٰپ كئي ا�� ���ں
مان��ا ،ا��ا قرآن ��يد �ي آية چہے "قل �� اسئل��� ا��ا ا��
ا��ودة �ي القر�ى" .م�� ��ارا ��ديك �� كئي ا�� ���ي

جوئيتو ،ا�ّ� �� مارا قرابة �ي ��بة ��و ،قرابة كون چہے
�� ��� ا�� فاطمة ،ا�� فاطمة نا فرز��و ا��ة طاهر�ن.
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ام�� ا��ؤمن�ن ��ي وصية فرماوي �� رسول ا��� ّٰ� يه �ه ا��
مانگو ا ه�� ��ا�� وفاء ��و�� .بة فرض كيدي چہے .ا��
اه�ي

��بة نه ��و تو گو يا ���د سا��ے جه��و كيدو

كهوا��.

رسول ا��� ّٰ� ر��ة مشخصة نا صاحب چہے ا�� اٰپنا ��هي
��� ر��ة نا وارث چہے� .دا نو �دل چہے �� هر زمان
ما لوگو �� يه ر��ة مل�ي ر�� تو هر زمان ما يه ر��ة نا

����ة نا وارث هوا جؤ�� ،كون �� امام ا��مان ،امام

ا��مان �ي ��بة كيدي تو يق�ن راكهجو �� رسول ا��� ّٰ� �ي
��بة كيدي ا�� د�اة �ي ��بة كيدي تو امام �ي ��بة
كيدي ،د�اة نا ها��ـ �� هداية ملے چہے .امام �ي معرفة

د�اة نا سبب ��ائي چہے .سيدنا ��� �ن ���د �ن الوليد،
سيدنا �ا�� �ي شان ما فرماے چہے "و�� نقول امام

الع�� مست�� * وانت يا ر��ة ا����ن داعينا" ���ں

كهتاج

���ں �� امام ��ده ما چہے ،جيوارے ا ٰپ ر��ة ا����ن

��ارا دا�ي موجود چہو.
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ا ٰ اٰية �ي توجيه بيان فرماوي" ،يا ا��ا الن�ي انا ارسلناك

شاهدا ومب��ا و����ا وداعيا ا�ى ا��� ّٰ� باذنه و��ا�ا من��ا" .ا ٰ
اٰية ما  3وجوه فرمايا.
���� و�ه سيدنا قا�� النعمان نا بيان ما �� ا�� ���و
سيدنا طاهر سيف ا���ن ��ے چہے.

ا ٰ اٰية ما  5صفتو چہے ،شاهد ،مب�� ،���� ،داعيا ا�ى ا��� ّٰ�
باذنه ا�� ��اج من�� .ا ٰ  5صفة انبياء �� وصل كيدي ا��
رسول ا��� ّٰ� سا��ے مقاب�� ��ي �� تفس�� �� ذ�� فرماوي.

بي��ا و�ه ما سيدنا طاهر سيف ا���ن �ي توجيه ما ��

���� لئي �� بياں فرمايو .ا ٰ  5صفة �� ����ن سا��ے وصل
��ي �� تفس�� �� ذ�� فرماوي.

شاهد  -رسول ا��� ّٰ� .حضور ا��� يه رسول ا��� ّٰ� �ي ��ت�� ما
انبياء �ي ذ�� فرماوي .رسول ا��� ّٰ� نو معراج ��يو .اٰپ ��

مو�� چو��ا اٰ�مان ما م�� چہے ،ا�� ��از �ي ��فيف
6th Moharram 1439H – Page 3 of 7

كيدي چہے 50 .ما ��  5فرض كيدا چہے .ا ٰ باره ما
ايك مسئ�� بيان كيدو �� ��از �ي فر يضة تو ���� ��

او��ي چو�ي ه�ي ا�� معراج تو ��هي ��ائي چہے تو

معراج ما  50فرض ك�� ��ائي؟ دا�ي �� ا���باط نو حق

چہے .اٰپ امام ا��مان �ي تائيد �ي ���� �� اهنو جواب
فرمايو.

مب��  -مو��نا ��� .ا��ا �ارث ��دان �ي ذ�� كيدي ا��
ا��ا �ه شيعة واسطے ��ارة چہے اه�ي ذ�� فرماوي.

����  -مو��تنا فاطمة .اٰپ مو��نا ��� نا حجة ��ا .مو��نا ���
نو حق ثابت ��وا�� اٰپ اول �ي ��لس ما ��قع اور�ي

�� ��هارا چہے ا�� ا��ار كيدو �� ا�� اٰم ��سو تو
��ت �ذاب ��ا��.

داعيا ا�ى ا��� ّٰ� باذنه  -امام حسن .اٰپ معاو ية سا��ے صلح
كيدي چہے ا ه�� ظاهري ���فة سو��ي د��ي چہے.
اٰپ مدينة ��هاري �� دعوة قا�� ��ے چہے.
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��اج من��  -امام حس�ن .اٰپ اس��م ا�� ا��ان نا ��اغ

چہے .اٰپ يه د�من سا��ے جهاد كيدي .اٰج ل�گ امام
حس�ن �ي روش�ي �ا�� ��ي��ئي چہے.

حضور ا���

طع

يه �� 5از �ي ذ�� كيدي 5 .اولو العزم ��

مثل چہے .ا�� اهنا اوقات ���� 5ن �� مثل چہے.

اٰپ مو�ى يه ��از واسطے گه�ي تاكيد د��وي .سنة ا��

ناف�� ��هوا�ي رغبة د��وي .فرض ما قصور ��ائي تو سنة

ا�� ناف�� �� يه ��ام ��ائي چہے�� .از �ي ا��ية �ي ذ��

فرماوي�� .از خشوع خضوع سا��ے ���� .طهارة نو خيال
راكهے.

تي��و و�ه سيدنا قا�� النعمان بيان فرماوے چہے.
• شاهد  -دور نا ناطق يا هر زمان نا امام.

• مب��  -اساس يا امام ا��مان نا حجة عظمى.
• ����  -حجة ال��ار.

• داعيا ا�ى ا��� ّٰ� باذنه  -دا�ي ا��ط��.
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• ��اج من��  -ماذون �� د���� چہے.
مو��نا ا��نعام

طع

�ي ذ�� فرماوي.

يه ��اج من�� ما بعض ماذون�ن �ي شانات

مو��نا ا��طاب ،مو��نا ���د �ن طاهر ،س�� نا ��وع ما لوگو

نا عقا�� مضبوط ��واما گه�ي س�� كيدي .سيدنا ��� �ن

مو�� ���د �ن الوليد ما ذ�� اٰوے چہے ،ار�ى ��� ا����ئ��.

تاج العقا�� نا صاحب فرماوے چہے �� ماذون ��يشة

حق �ي وات ��ے �ا�� اهنا حق ما هوئي يا اهنا
���ف هوئي.

سيدي �ك�� ا���ن نا ا���ص ا�� س��ة �ي ذ�� ما فرمايو

�� اٰپ ��عة �ي رات ما مؤمن�ن نا ���� ما �ائي ا��
احوال �� نظر فرماؤتا ا�� قضياء نا فيص�� اٰ�� .ا���ص

اهوو �� دا�ي نا مثال اٰوے تو كهرا ��ئي �� ما��ا ��

مو��ا ا�� چومتا�� .از �ي تأكيد ��تا .سيدنا ��هان ا���ن نا

ماذون سيدنا قطب ا���ن نو ��ي ا���ص يه مثل هتو.
6th Moharram 1439H – Page 6 of 7

��يشة د�اء نا ��با ��دة دے�� .هان ا���ن مو�ى نو پيغام

اٰوے تو ��دة ��اوے .دا�ي نا مثال ما��ا �� مو�� ا��

چو�� ،فرز��و �� ��دة ��اوے ا�� چوماوے.

مؤمن�ن �� ���� ا���ق �ي موعظة كيدي�� .شية ��و

بو�� .كوئي نو بورو نه ��ے�� .رگو �ي نيك س��ة ��

�لے.

ته بعد ��د ا�� ص��ات ���ي �� امام حس�ن �ي ��ادة

���ي ا�� رسول ا��� ّٰ� �ي ��ادة �� وعظ ��ام ��ئي.
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