
جبل الرَمحَة
سيدنا طاهر فخرالدين طع 

رمحة نا پهار- سيدنا طاهر فخر الدين طع 

ج



حيدر  نس پهارو ما چالوانو (hiking) نو گهنو شوق ؛.اهنس 

ارو نا اندر گهنو سكون محسوس ائي ؛. مهيشه اهنا ابا 

امّا نس كهتو هوئي ؛ ك چلو نس  اپنس hiking جئيس! منس ار 

ما گهنو گمس ؛. 



ايك دن حيدر اهنا ابا امّا ساس (Alps) نا اندر  

(Jungfrau) نو ار چرهو. اهنس گهين مزا  آْوي رهي ي 

انس ابا امّا نس كهيو ك ارو ما منس كئي الگ ج سكون الگس ؛.  

سوط عجب اهللا تعاىل ين قدرة ؛!



حيدر  نس اهنا ابا ي كهيو ك بيضا متيط كتين ميتهي انس مهوتاؤ جيوي مسجهدار 

واتو كرو چهو!  متنس خرب ؛ ارو نا واسطس تو اپنا دين ما ي شرف ؛. ارو 

ين ذكر قرآْن ما ؛. ايك ار نو تو نام ج "جبل الرمحة " ؛.  جبل اتنس عريب 

ما ار.  ي ار نو  نام "رمحة " ؛. ي  رمحة نا ار ؛. ي ار پر خاص 

خدا ين رمحة  ورسس ؛.  ج وقت رسول اهللا صلع ي  حج كيدهي،  تو 

عرفة ما آْپ  ايك تينكري (اتنس انو ارhill-) پر كهرا رهيا -- ي تينكري 

جبل الرمحة   --  انس خدا نا نزديك آْپ  ي كهرا رهي نس گهين دعاء كيدهي.



 حيدر ي كهيوط :  ابا منس ي وهاط جاؤوط  ؛! جبل الرمحة  پر 

جاؤو ؛! خدا ين رمحة  (bounties and mercy)منس ي 

جوئيس ؛!   

ابا ي كهيو :   بيضا جان ضرور جاسوط انشاء اهللا، متارو ميثاق اسس پچهي 

اپنس حج پر جاسوط انس عرفة ما جبل الرمحة پر جاسوط. بركة ليسوط. 



پن متنس ميط ايك گهين خاص وات كهوط؟  رسول اهللا صلع  تو خود رمحة 

للعاملني ؛.  آْپين  ذات رمحة  ؛. آْپنا سبب متام عامل  نس خدا ين رمحة 

ملس ؛.   

انس هر زمان ما رسول اهللا صلع نا شهزاده امام الزمام ع م رمحة للعاملني ؛. 

امام خدا ين رمحة ؛.  

ي ج مثل طيب امام ع م نا ستر ما  آْپنا دعاتو  رمحة الرمحان ؛.



اپنا داعي الزمان  آْقاموىل سيدنا طاهر فخر الدين طع  رمحة الرمحان ؛، رمحان ين 

رمحة ؛.  

بلكه ي خود جبل الرمحة  ؛. خداين رمحة نا ار ؛. زنده بولتا رمحة نا ار ؛. 

متيط ديكهو تو صحيح مؤمن پر كهوي ميتهي نظر ؛، مؤمن نا واسطس اهنا دل ما كتين 

شفقة ؛.  

اهنا سايا ما اپنس وسيس ؛ تو اپنس خدا ين رمحة ناسايا ما وسيس؛.  انس موىل نا قدمو ما 

رهي  نس  انشاء اهللا  اپنس ايك دن  جنة ما، خدا ين رمحة نا سايا ما، موىل نا ساس 

نچي جاسوط.



حيدر ي كهيو: ابا، امّا، منس آْقاموىل پاسس جاوا نو  ايكدم شوق 

ائي ؛.! 

امّا ي كهيوط: هاط بيضا، انشاء اهللا جلدي قدمبوسي واسطس 

جاسوط. خدا جلدي نصيب كرس!



حيدر ي كهيوط: ميط آْقاموىل نس عرض كريس ك منس مارا ابا 

امّا ي سكهايو ؛ ك: 

جبل الرَمحَة  سيدنا طاهر فخر الدين طع 

جبل الرَمحَة  سيدنا طاهر فخر الدين طع 


