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ﻃﻊ

ا��ا�ي الفاطمي سيدنا طاهر ��ر ا���ن يه مو��تنا فاطمة

ا��هراء �ي ��لس ما مؤمن�ن �� خطاب ��ي �� ا��

فرمايو �� اے فاطمة ا��هراء �ي ��بة ما ا���ص ��نار

لوگو .اٰپ يه ����ن نا بلند مقام �ي معرفة ��اوي���� .ن نا

وسي�� �� اٰدم �ي توبة قبول ��ائي چہے ��� .ا�� فاطمة
�ي ��ل ما قيامة نا دن تك امامة نو سلس�� �اري رهنار

چہے .ا��ة فاطمي�ن �� اول�كهائي چہے .س�� ما دا�ي
فاطمي ،دا�ي ا�� دعوة ��ي فاطمي دعوة �� اول�كهائي

چہے .سيدنا طاهر سيف ا���ن فرماوے چہے ،ا ٰ فاطمي�ن
��ا شان نا امامو چہے ،يه سگ�� �ي ��� �ي ��ر يه حقيقة
ما نيل چہے ،يه سگ�� �ي دعوة چہے ،يه م�� چہے.
هم الفاطميون ا��و�ى ��ر ���هم
هو النيل ا��ق دعو��م م��

امام ا��مان زم�ن �ي پي��ـ �� �ا�� ا�� موجود چہے� ،ا

نا سبب زم�ن زم�ن اٰ�مان �� ��ر كهائي چہے.
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يا ازهرا زهرت ا��هراء

وزهرت ��� خ��اء هل الغ��اء
سيدنا طاهر سيف ا���ن نا اٰزمان ما سيدنا قطب ا���ن يه

رأس ا��س�ن �ي ���ح ع�اق �� م�� ��واما گه�ي س��

فرماوي .سياسة دشوار�ي نا باوجود ا ٰ عظ�� �دمة ا��ام

�� ��نچي .سيدنا طاهر سيف ا���ن �� ما����ان ما ���ح

نو  photoبتايو ا�� اٰپ گهنا خوش ��يا ا�� فرمايو ��

هدية اهنا ��ل �� ��نچي گيو ،بلغ ا��دية ���� ،ا�� اميد

ظاهر كيدي �� اٰپ افتتاح واسطے م�� ��هارے .اٰپ

تو وفاة ��ئي ��ا ا�� اٰپنا وارث سيدنا ��هان ا���ن اٰقا
���ح نا اقتتاح واسطے م�� ��هارا اهنا واسطے ��ي

قطب ا���ن مو�ى يه گه�ي س�� فرماوي .ا ٰ عظ�� �دمة اٰپ
يه ع�م ا�� ��اط �� ا��ام د��ي اه�ي مو��نا ا��نعام

يه تفس�� �� ذ�� كيدي.

P

طع

سيدنا هبة ا��� ّٰ� ا��ؤ�� نا زمان ما سيدنا عبد الطيب ز�ي
ا���ن �ه ماذون ا��عوة هتا�� ،دوع �ي فتنة نا وقت اٰپ يه
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P

ا�� ع�ض كيدي �� جو امام ا��مان ��ي اٰوي �� كهے

�� م�ں ��ارو امام چهوں تو ���ں ا�� ع�ض ��سو �� اٰپنا

دا�ي سيدنا هبة ا��� ّٰ� ا��ن ما چہے ،يه ���� كهسے تو
���ں اٰپ �� ��دة ��اؤسوں.
مو��تنا فاطمةع م نا فضل نا بيان فرمايا.
P

P

رسول ا��� ّٰ�
فدتك نف��  -مارو �ان فاطمة �� فداء چہے .فاطمة
صلع
P

فرمايو ،فاطمة مارا ك�ي�ة نا ت��ا چہے.
P

�ا���ن نا بي��اؤ �ي ����ا�ي چہے .فاطمة ما �� جنة �ي
خُشبو اٰوے چہے.

مو��نا ��� ا�� مو��تنا فاطمة �ي شادي �ي ذ�� ما فرمايو

�� �دا يه اٰ�مان ما شادي كيدي اهنا ��هي رسول ا��� ّٰ�
يه زم�ن ما كيدي .طو�ى نا جهار �� صك�ك ������ ��ا �ه
ما قيامة نا دن ل�گ اٰؤنار مؤمن�ن نا نامو ل�كهي�� چہے �ه

نا سبب اه�ي ��دن جه�� �� اٰزاد چہے.
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��هي مو��تنا فاطمة �ي شان ما فرمايو �� ،اٰپنا گهر �ي

�دمة م��ئ�� ��ے چہے ،گهر �ي جهارو ���ئيل ��ے
چہے ،اهنا سا��ے ا ٰ ذ�� وصل فرماوي �� مو��تنا ��ة
ا��ل��� �� سپنو اٰيو �� اٰپ امام نا ق�� �ي جهارو ��ے

چہے .د�اة مطلق�ن �� قا�� ��ے چہے.

مو��تنا فاطمة �ي ���هوري نو نور ديكهي �� ��ود نو قبي��

اس��م ��يا چہے .ا ٰج ��ي يه نور ���� رهيو چہے �ه �ي

 ٢اٰنكهـ هوئي يه ديكهے  ٢ك�ن هوئي يه س��.
R

R

طو�ى ��ن رأ�ي ،طو�ى ��ن رأى من رأ�ي ،طو�ى ��ن رأى

من رأى من رأ�ي .طو�ى ��ن رأى �� ��اد چہےكو�ي

�� �ه رسول ا��� ّٰ� �� ديكها ،فقط اٰنكهـ �� ���ں م��
بص��ة �� �� كون صاحب چہے يه ام�� ا��ؤمن�ن چہے.
طو�ى ��ن رأى من رأ�ي �� ��اد امامو �ي چہے .طو�ى

��ن رأى من رأى من رأ�ي �� ��اد د�اتة �ي چہے.
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انا ا��لناه �ي سورة �ي توجيه بيان فرماوي �ه بيان سيدنا
القا�� النعمان ��ے چہے ا�� سيدنا طاهر سيف ا���ن

��ي ز يادة فرماوے چہے.

انا ا��لناه �ي سورة نا  ٣٠ك��ة چہے .اه�ي توجيه امامو

�� وصل ��ي �� بيان فرمايو ا�� توجيه نا سا��ے موعظة
نا ك��م فرمايا.

مو��نا ا��نعامطع يه روزي نا بارا ما گه�ي موعظة فرماوي.

امام باقر �ي رواية فرماوي .اٰپ كهي�ي ��ي رهيا ��ا.
P

P

كوئي اٰوي �� پوچهو اٰپ دنيا واسطے ا��ي ��نة ��و

چهو؟ اٰپ يه جواب فرمايو �� روزي طلب ��ي ��
مارا اهل وعيال �� كفاية ��ي اٰپو تو يه �دا �ي بند�ي

چہے .روزي طلب ��واما �ي سبيل ا��� ّٰ� جهاد نو ثواب
چہے .روزي ���ئي تو اهنا مال ��  ٣حصة ما تقس��
��ے (١ .اهل وعيال �� ����  ��� (٣ savings (٢نا

ك�مو ما ����.
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مو��نا ا��نعامطع يه موعظة نا ك��م فرمايا �� دنيا فناء نو

گهر چہے .اهنا او�� ��ا��ي نه ��ے .مؤمن واسطے دنيا
P

P

تو قيد�انو چہے ،ا�� ك�فر واسطے جنة چہے .دنيا �ي
شاك�� سانپ �ي مثل چہے ها��ـ لگ�وے تو گهنو ��م

هوئي ا�� ا��ر �� زه ِر هوئي .مو��نا ��� فرماوے چہے

�� دنيا كوئي صاحب �� وفاء ���ں ���ي ،گو يا پياس

���� ��ندو پا�ي اٰوے ا��ا ��رو ���ي �ائي .اٰپ يه دنيا
��  ٣ط��ق اٰپو چہے .اكهو مال مس���ن �� ��ارواما
���ي ديتا .د�ن �� دنيا �� مقدم ��و .دنيا ما �ه نصيب
ما چہے يه ملنار چہے� ،دا رازق چہے.

��د ا�� ص��ات نا بعد اٰپ مو��نا عبد

ا��� ّٰ� ا�� سكينة
�ي ��درد ��ادة

�ي شادي �ي ذ�� فرماوي ا�� عبد ا��� ّٰ�
���ي .ته بعد امام حس�ن �ي ��ادة ���ي ا�� مو��تنا
فاطمة ا��هراء نا ��ادة نا بيان �� وعظ ��ام ��ئي.
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