
بسم اهللا الرمحن الرحيم 

موال تنا فاطمة ع م ين تسبيح



رسول اهللا صلع نا نزديك عَجم نا كوئي بادشاه نا يهاط سي كتناك 

غالمو هدية ما اْيا ا. 

امري املؤمنني موالنا علي ع م ي اْپنا دهلن موالتنا فاطمةع م نس كهيوط 

ك – "اس فاطمة متارا باواجي صاحب رسول اهللا صلع نس عرض 

كرو ك اْ غالمو ما سي متنس ايك غالم اْپس تاك متنس متارا كام ما مدد 

كرس". 



موالتنا فاطمةع م رسول اهللا صلع نا نزديك اْيا انس عرض 

كيدي ك – "اس باواجي صاحب اس رسولِ خدا، اْپ ايك 

غالم منس ي اپئس ك ج منس كام ما مدد كرس". 

رسول اهللا صلع فرماوس چهس ك  -"پياري دكري، ي سگال 

غالمو  تو مسلمني ما تقسيم ئي چكا".



مگر رسول اهللا صلع موالتنا فاطمةع م نس خايل هاـ  نتهي جاوا 

ديتا انس فرماوس چهس ك – "اس فاطمة، ميط متنس اهوي چيز 

اْپوط چهوط ك ج غالم كرتا ، بلكه دنيا انس دنيا ما ج ي 

اچهي چيزو چهس اهنا سي ودهي نس چهس".



امي كهي نس رسول اهللا صلع ي موالتنا فاطمةع م نس اْ مثل تسبيح بتاوي ج 

تسبيح  "تسبيحِ فاطمة" سي مشهور چهس. 

ي سوط ك – هر فريضة ين مناز بعد، جيم مناز ما بيتهك ؛ ي ج بيتهك ما اْ 

مثل تسبيح كرس : 

"اهللا اكرب " تيتريس (٣٣) وار  كهس 

"احلمد هللا" تيتريس (٣٣) وار  كهس 

"سبحان اهللا" تيتريس (٣٣) وار  كهس 

انس "ال اله اال اهللا"  ايك (١)  وار  كهس



مجلة  سو (١٠٠) وار اهللا تعاىل نا نام ين تسبيح ائي. 

  

رسول اهللا صلع فرماوس چهس ك  اْتسبيح نا بدال ما خدا تعاىل 

سو (١٠٠) حسنة لكهي اْپسس.



خدا تعاىل ي قران جميد ما فرمايو ك:-مَن جاءَ بِالْحَسَنة فَلَهُ 

عَشْر أَمْثَالها – كوئي ايك حسنة لئي نس اْؤسس تو اهنس خدا تعاىل 

دس (١٠) گُنا كري اْپسس، ايك نا دس اْپسس. ي}  مثل  اْ 

تسبيح كري نس سو (١٠٠) حسنة نا بدل هزار  (١٠٠٠) حسنة 

ملي جاسس.



رسول اهللا صلع ي   اْ ال قيمة هدية موالتنا فاطمة نس اْپو، موالتنا 

فاطمةع م گهنا} خوش ئي نس وهاط سي وال.



هر روز پاحن فرض، - ظهر، عصر، مغرب، عشاء انس فجر  - 

پرهي نس اْ تسبيح اپنس كرئيس چهس، ج تسبيح كروا نا سبب اپنا 

واسطس  پانسو (500) حسنة  لكهائي چهس. (اپنس اهنا دس(١٠) 

گــناخدا  اْپس چهس، تو مجله پاحن هزار (5000)  حسنة اپنس ملس 

چهس).



خدا ين صلوات رسول اهللا ، امري املؤمنني انس موالتنا فاطمة 

پر، موالنا حسن پر، موالنا حسني پر، پنجنت پاك ائمة طاهرين 

دعاة مطلقني پر، 

-اللهم صل على محمد و اْل محمد وبارك وسلم كما صليت و 

سلمت على ابراهيم و اْل ابرهيم انك محيد جميد،


