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ثمال اليتامى 
سيدنا طاهر فخرالدين طع 

يتيمو نا اْسرا- سيدنا طاهر فخر الدين طع 



انا  طاهر انس  رشيدة اهنا ابا انس امّا  ساس ال پر مجوانس  بيتها 

ا. ابا ي پوچهو: طاهر بيضا، رشيدة بييت، آْجس  آْقاموىلطع ي 

وعظ ما سوط بيان فرمايو؟ رشيدة ي جواب ديدهو ك گهنو 

بدوط  بيان كيدهوط! ابا لطافة سي كهس ؛ ك بيوس ملي نس 

امها سي كوئي ايك ذكر   كرو . طاهر  كهس ؛ ك  منس شروع 

كرؤو ؛. اباي كهيو ك واروط بيضا، متيط لس كهو. 



طاهر كهس ؛: آْقاموىل ي   آْجس  امام علي زين العابدينع م  ين  

ذكر كيدهي.  جيم امام زين العابدينع م نا جد رسول اهللا صلع 

يتيمو نس پالتا ، بيواؤ نس   آْسرو ديتا،امي فرمايو ك رات نا اندر   امام 

زين العابدينع م مشكي ما مجن ري نس مدينة نا سو (100)  گهر 

نس مجارتا. آْپ خمفي ما، كوئي نس خرب ن پرس، امي پوتا نا  

كاندها پر مشكي ااوي نس غريبو نس گهرس جئي نس مجارتا. 



رشيدة كهس ؛:  هاط، انس آْقاموىل ي امي ي فرمايو ك كوئي 

وار امام نس دير ئي جائي تو سگال انتظار كرتا  هوئي، بچاؤ 

دروزه پر كهرا رهي نس كهتا هوئي، ك مشكي واال  كيوارس 

آْؤسس؟



ابا ي كهيو كس شاباش! برابر متيط وعظ ما سنتا ا. 

طاهر كهس ؛: منس ايكدم شوق ائي ؛ ك زين العابدين امام 

ع م  نس ديكهوط. كهوا رحم دل هتا، اهنا زمان نا لوگو كتنا 

نصيب واال  هتا، زين العابدين ع م اهنو كتنو خيال راكهتا ا!



امّا ي كهيو كس هاط بيضا،  صحيح كهو  چهو.  ميط متنس ايك خوشي ين  

وات كهوط؟  اپنس ي اتناج نصيب دار   ؛، كيم ك امام علي زين 

العابدين نا داعي اپنا درميان موجود ؛.    آْقاموىل سيدنا طاهر فخر 

الدين  اپنس زين العابدين ين مَيا (love)دكهاوي رهيا ؛.اپنو كتنو 

خيال راكهس  ؛.  بس آْس نس    مدد كرس  ؛. امي آْقاموىل سيدنا 

طاهر فخر الدين   آْجس يتيمو نس پالس؛، بيواؤ نس   آْسرو    آْپس ؛.    



ابا ي كهيو ك هاط بيضا، امي ج ؛. خدا ين نعمة موىل نا سايا ما  

؛. موىل  اپنو كتنو خيال راكهس ؛. متنس خرب ؛ يتيمو نس 

پالنار نس عريب ما سوط كهوائي؟  چلو، مارا ساس كهو: 

ثمال اليتامى سيدنا طاهر فخر الدين طع 

ثمال اليتامى سيدنا طاهر فخر الدين طع 


