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ﻃﻊ

سيدنا طاهر ��ر ا���نطع � ٨ي ��رم ا��رام ،ام�� ا��ؤمن�ن

مو��نا ��� ا�ن ا�ي طالب

ع م

�ي ��لس ما مؤمن�ن ��

خطاب ��ي �� فرمايو �� اے ��� ا��� دوجهاں نا اٰقا

مشك� كُشاء نا شيعة �لصاء ،هر وقت ما هر گهري ما

طع
��اء نا ��نار ،يا ���! يا ���! يا ���! مو��نا ا��نعام يه ا ٰ

ابيات �ي ت��وة فرماوي:

إذا ناديت مو��نا ��� * ا�اثك �ي ا��همات الصعاب

اذا ناديته مس��ديا �ي * ا��مور هداك م��اج الصواب
كوئي مشك� ا�� اٰوے چہے decision ،ليوو مشك�

��ے تو ا ٰ بيت ��هوا�ي ،مشك� اٰوے تو اٰبيت �ي ت��وة
��ے ��� .نا ���م چہے .ا ه�� كوئي خوف ���ي،

���� ��ارو �ي مثل اهنا ��اه هوئي اهنا نصيب ما جنة

چہے.

��ي ر ياح نا ���م �ي ذ�� فرماوي .مو��نا ���

عم

�ي و��ية

نا سبب ا ه�� �ه ��امة ��ئي چہے �� م��ئ�� نا  ٧٠قبي��
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ا��  1-1فبي�� ما  ٧٠٠٠٠فرشته �دا نا ا�� �� اٰ�مان

�� ا��ا چہے .رسول ا��� ّٰ�صلع يه اهنا جنازة �� ��از ��هاوي.

سيدنا القا�� النعمانرض فرماوے چہے �� �دا �ه ��

توفيق اٰ�� اهناج دل ما ��� �ي ��بة ا��ے چہے.

رسول ا��� ّٰ�صلع فرماوے چہے �� م�ں ا�� ���ں اے ��ائي

��� ايك طينة �� پيدا ��يا ا�� ا��ا �� �ه حصه با�ي
رهيو اهنا �� ��ام شيعة پيدا ��يا چہے.

رسول ا��� ّٰ� مو��نا ��� �� ابو ��اب كهي �� ب��ؤتا ��ا.
سيدنا قطب ا���نرض مو��نا ���ع م نا مقام �ي معرفة ��اؤتا

هوا ا�� فرماؤتا �� ا��� تو اهنا قدمو �ي �اك ��ي هو���
تو اپنا نصيب �ي بلندي اٰ�مان �� چہے.

سيدنا ��هان ا���نرض ��ف ما ام�� ا��ؤمن�ن �ي ���ح ما

دا��� نصيب كيدي .قطب ا���ن مو�ىرض �� لطف خ��

هتو تو اٰپ �� فرمايو �� مارا پا�� ����جو .مارا سا��ے
اٰوي �اجو .وهاں ا��ر �ادم �ه �دمة ما هتا يه كهيو ��

اٰپ �� ���ح ما �� �ه جؤيتو هوئي ،ه��ا جواهرات،
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روپية يه لئي سكو چهو .ابو ��اب نا دا�ي فرماوے چہے

�� م�� تو فقط ��اب جو��� چہے� .اك شفاء جو���

چہے.

رسول ا��� ّٰ�صلع فرماوے چہے �� ،شيعة ��� هم الفا��ون،
شيعة �لصاء ا�� ما�� چہے ��� �� ،نا وارث هر زمان

ما امام ا��مان موجود چہے .ا�� س�� ما ��� نا دا�ي هر

زمان ما �ا�� چہے �ه نو نام ��اب الع�� ما ل�كهائ��

چہے.

سيدنا عبد القادر ��م ا���نرض نا زمان ما ايك شيعة يه

مو��نا ��� نا واسطے قصيدة ل�كهو .اهنا سپنا ما ام��

ا��ؤمن�ن ��هاري �� فرماوے چہے �� ��ارا دا�ي عبد
القادر قبول ���� تو م�ں قبول ���� ��� .نا دا�ي �ي

��بة ��ے تو ��� نا ��زاده ا�� ام�� ا��ؤمن�ن �ي ��بة قبول
��ائي چہے.

مو��نا ا��نعام

طع

سيدنا قطب ا���نرض �� هر ��الس ما

اٰپ �� گهنا ولو�� �� ياد ��ے چہے .اٰپ �ي ذ��،
اٰپنا بيان ،اٰپنا اسباق ،اٰ��ي شفقة ،ا�� اٰ��ي س��ة� ،دا �ي
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بند�ي ما ز���ي ��اري ،ا�� گه�ي د�اؤو ��تا .اٰپ �ي

قد�� ذات ،نورا�ي چ��رو ياد اٰوے چہے .اٰپ �ي ذ��
��ي �� دل �� سكون ا�� اطمئنان ��ائي چہے.

ام�� ا��ؤمن�نع م نا نام �ي توجيه بيان فرماوي .ع ل ي نا

�دد �� ١١٠ائي چہے.

ع �� -ن ا��� ّٰ� العظيمة .اٰنكهـ �� سگ�و ديكهي سك�ئي
چہے .سگ�� ��� �� اٰگ�ه چہے .مو��نا ��� يه �ا�� ��
رسول ا��� ّٰ�صلع �ي ز يارة نور ما ��اوي يه ذ�� فرماوي.

ل  -لسان الصدق �� -ائي �ي زبان .صادق�ن كون �� �ه

نا ا��ر نص نو روح هوئي.
سيدنا قطب ا���ن

رض

 ٥٠ورس ل�گ سيدنا ��هان

ا���نرض نا ماذون رهيا چہے� .ه ماذون كهے چہے ��

مارا �� نص ��ئي چہے تو يه ��ادة ��ي چہے .ك�� ��

��ادة �ه ��� ��ئي هوئي اه�ي هوئي .كوئي ��� ���ي ��ئي
ا�� ��ادة نه هوئي.
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مو��نا ��� نا ��� �ي شان �ي ذ�� فرماوي ا��ا �� ايك ��
س���ي ��ا دون العرش ،يع�ي ع�ش نا ���ے ���� �ه ��ي

پوچهوو هوئي يه پوچهي لو ��� .نا دا�ي جوش ما اٰوي

�� فرماوے چہے ،كو�ي طاقة چہے �� اٰمثل فرماوي
سكے؟

عبد ا��� ّٰ� �ن عباس �ه ���مة هتا .اٰپ فرماوے چہے،
مو��نا ��� نا سا م�� اٰپنو ��� گو يا در يا ما �� ��� پا�ي �ي
اتنو چہے.

مو��نا ��� ��يل �ن ز ياد �� فرماوے چہے �� ��� مال
��تا ��� چہے اه�ي تفس�� �� ذ�� فرماوي.

رسول ا��� ّٰ� فرماوے چہے ،طلب الع�� فر يضة ��� ك�
مس�� ومس��ة .سيدنا ��ر ا���نطع ��� �اصل ��واما گه�ي

رغبة د��وي ،ا�� فرمايو �� دنيا نو ��� �اصل ��وو اچهو

چہے م�� اٰل ���د نا ��� �اصل ��و اهنا �� در�ات بلند

��ائي چہے .مفيد حق �� ��� �� ��� .طلب ��واما
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اج��اد ��ے ،كوشش ��ے ا�� اهنا واسطے وقت

نك��� �ه ��� ��هو يه مطابق ��ل ��و.
سيدنا ا��ؤ�� الش��ازي امام مستن��

ع م

نا باب ا��بواب

چہے .اٰپ نا ��� �ي گه�ي ذ�� اٰوے چہے .اٰپ ٨٠٠

��لس ���ي چہے .اٰج ل�گ دعوة ما اٰپنا ��� �ي ��ك�ت

�ار ية چہے .دعوة �ي گ�دي ��� �� چہے .دنيا نا ���� ما

���ي .ا ٰ د�اتو نا ��ديك مؤ�� نا ��� �ي سواري ��نچي

چہے.

من د�اة قد ا����م سواري * ��ك�ت ا��ؤ�� الش��ازي
مؤ�� اصغر سيدنا عبد ��� سيف ا���نرض ��� نا ��ار ��ا.

اٰپ درس سي�� بناوي .اٰپنا وارث سيدنا طاهر سيف

ا���نرض مؤ�� �ي مثل قصا�� ،رسائل ،وعظ ما ��� �ي

توجيه بيانو كيدي.

ي  �� -ا��� ّٰ�� ��� .دا نا ها��ـ چہے .حضور ا��� يه خي��
�ي ��ائي �ي ذ�� فرماوي �ه ما ام�� ا��ؤمن�ن ايك ها��ـ ��
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خي�� نو دروزو او��اوي �� اه�ي دهال بناوي �� ذو
الفقار �� ��حب نا  ٢ت��ا ��ي ناكها.
انا ا��لناه �ي توجيه نو با�ي نو بيان فرمايو.
مؤمن�ن نا ���خواه سيدنا ��ر ا���نطع هر وعظ ما موعظة

فرماوے چہے ا�� فرماوے چہے �� عق��ند كون

كهوائي �� �ه پوتا�ي ز���ي ما يه سكهامند ��

اپناوے�� practice ،ے .هداية نا نور �� اقتباس
��ے ا�� ���� �� .مؤمن با�ي ��ر ما ��� ���ي عبادة
��ي �� اٰ��ة نو توشه ��ے.

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

ع��ي زبان ما ���ي ��ن نا لوگو �� خطاب فرمايو ا�� ته

بعد ام�� ا��ؤمن�ن �ي ��ادة ��ب درد ا�� ولو�� �� ���ي
ا�� وعظ ��ام كيدي.
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