
حَبل اهللاِ املَتني

ح

سيدنا طاهر فخرالدين طع 
خدا نا مضبوط رسّا- سيدنا طاهر فخر الدين طع 



زهراء اهنا امّا ساس دريس ما گئي ي، انس "باواجي صاحب 

گزري گيا" نا مرثية نا ورا بن پرهايا،ايك بن پرهايو: 

موىل محمد برهان دين 

سيف اهلدى ين برها ط مبني 

ي ج ؛ حبل اهللا املتني 



تو زهراء ي اهنا امّا ن پوچهوط، "امّا حبل اهللا املتني اتلس سوط؟” 

 اما ي كهيو ك "اتلس خدا نو مضبوط رسّو، ج كوئي وار توتس ن”. 

 زهراء كهس ؛ ك" امّا خدا نا رسّا اتلس سوط، برهان الدين موىل

كيم رسّو هوئي؟"



اما ي ايك منض ( minute )  سوحنوط  انس پچهي دكري جان نس 

مسجهايوط " متنس ياد ؛ متس انس قطب انس ميط ايك وار برهان 

پور ما كهيت ما پهروا نس گيا ا؟ وهاط ايك اين بكري نو و هتو 

ج قطب نس ايكدم گمي گيوط انس اهنس اُچكي نس پهرتوتو. 



كهيت ما متنس ايك كوؤ(well)  ملو، اهنا گول چهويت ديوار 

هيت، متيط اندر جهكي نس جوئي رهيا ا، انس منس بوال وي رهيا 

ا ك اْوينس جو، كتنو اُندو (deep) كوؤ ؛! قطب وهاط اگي نس 

اْيو انس جهكي نس كوؤا نا اندر  جوا واسطس بكري نا ا نس پاسس 

ديوار پر موكا، انس ي  كوؤ انا اندر  كودي گيو.متس لوگو گهربائي نس 

منس كهوا الگا، ك امّا جلدي كئي كرو، كوئي نس بوالؤو!



 (bucket) وهاط كوؤا نا اوپر ايك رسّوط هتو جهنا اوپر ايك دول

باندهيلي هيت. ميط ي جلدي دول نس رسّا پر نيچس كيدي، 

انس بكري نوط وط دول ما اْوي گيوط انس اپنس اهنس اوپر كهينچي 

نس نكايل ديدا، انس قطب ي اكّها نگا بكري نا ا نس گلس لگاوي 

ليدا! 



تو دكرا جان اْ دنيا ي ايك اوندا كهدّا يا كوؤا ين مثل ؛، اپنس 

بچاوي نس جنة ما لئي جاوانس خدا ي  امام انس داعي نس رسّو 

بناوي نس موكال ؛،امام انس داعي خدا نو رسّوط ؛ ج نو ايك 

اوپر نو چهريو خدا نا هاـ  ما ؛.امام پرده ما ؛، تو اپنس داعي  

نو هاـ  پكرسو ، ميثاق اْپسو، تو خدا داعي نس اوپر جنة ما 

چرهاؤسس تو اپنس ي داعي ساس اوپر جنة ما كهينچائي جاسوط.



كوؤا نو رسّوط ورو كمزور هتوط، اپنس فكر هيت ك تويت جاسس 

تو؟ مگر حبل اهللا يعين خدا نو رسّوط،اهللا نو رسّوط تو گهنو 

مضبوط ؛، متيط اهنس برابر پكرسو تو اوپر جنة ما پهنچاوي 

ديسس.



٥٢ ما داعي سيدنا محمد برهان الدين رض  حَبل اهللاِ املَتني هتا، آپنا وارث ٥٣ 

ما داعي  سيدنا خزمية قطب الدين رض  حَبل اهللاِ املَتني هتا. آجس، اپنا آقا موىل 

٥٤ ما داعي سيدنا طاهر فخر الدين طع حَبل اهللاِ املَتني ؛. 
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