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مؤم�نني ين مجاعة! ےا اهلل حبساھن ان ارس ار
ےن دلو ان خزاھن ؤ ما حفاظة ان كرانر ھج ان سبب
ھي ارسار مؤمن واسےط نوراين صورة بين جاےس ےنا
موت ين وقت يھب ےنا موت ان بعد يھب مهيشھ كام
ال گےس ،موت ين وقت جنپنت ان ديدار نصيب ھتيئ
جاےس ،ےنا �بريو اپر ھتيئ جاےس ،ھي جنپنت ان غرة
ٰ
دمحم رسول اهلل ےھچ ،اپ اسالم ين رشيعة ليئ ےن
ٰ
ااي ےنا هر معل ما مكحة ين معاين مساوي ديدي،
***
ھج وقت اكيويامس امام ھي پرده اختيار كيدو،
تو دعاة مطلقني فامط�يني ےن قامئ كيدا ،ھي دعاة
ان سينھ ما علوم حق�يقية ےن حمفوظ كري ديدا ھي
دعاة ےن اهوو عمل عطاء كيدو ھك ھج ان سبب ھي
جاےن ےھچ ھك كيوارے سوں كروو ےنا كيئ طرح
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كروو ،ےنا كيئ طرح زنديگ عطاء كروو ،ھي دعاة
ٰ
امئة ين مثل ا سرت ان زمان ما مؤم�نني ےن هداةي
ديتا رےه ےھچ ،ھي دعاة نو سلسةل جارةي رهيو،
ايك بعد ايك دايع نص بنص قامئ ھتيا.
***
ٰ
ويل امعنلة اقاےئ گر ايم سيدان عبد عيل
عمل حق نو مدرسة
سيف الدين ترشيف الاي ،ےنا
ِ
ُ
بنايو ،ھك ھج ما ايك قدمي �برئ ےھچ ،كنوو ےھچ ھج
نو فيض جاري ےھچ ،ےنا ھج وقت سيدان دمحم
ٰ
بدر الدين ان زمان ما سورت ما خست اگ ال يگ
ےنا چو طرف ھپياليئ گيئ ،مؤم�نني ان ھگرو ،دعاة
درس س�ييف ےن يھب نقصان ھتيو،
ين حوييل ےنا ِ
ھت وقت سيدان عبد القادر مجن الدين ھي دعوة ان
خزاھن ؤ ےن ھبنسالواما ھگين كوشش كيدي ،ےنا
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ٰ
ھج دعوة ان خاص كتابو هتا اهےن ا} �برئ ما اپٹيا مويك
ےن حمفوظ كري ديدا،
جعب دعاة نو مقام ےھچ ،ھي اهوا حفاظة ان
كرانر �برئ ےھچ ھك دنيا ما فتنة ےنا فساد ين جتين
ٰ
ٰ
ٰ
اگ ھپيالؤانر ھپيالوے مگر اپ ان ِجلو ما ،اپ ان
سااي ما وسنار مؤم�نني ےن كويئ اثر هنںي ھتايئ ےنا
مهيشھ حمفوظ رهےس.
***
ےا كشف ين بركات حاصل كرانر لوگو!
ٰ 9
ابو ايج صاحب موىل اجلامع االنور ما نو اايت
ٰ
ّ�بينات ظاهر كرے ےھچ ،ھج ين ذكرو يس ا عرشة
مباركة ما اپن بركات ليئ رهيا ےھچ،
ٰ 2
ٰ 1
27
ستاويس
�بيرسي اةي
هپيل اةي نظا�فة ين ےھچ،
همينھ ما الدايع الفاطيم امعال ےن اجنام دے ےھچ،
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ٰ 3
4
چويھت
تيرسي اةي اساسات ظاهر ھتايئ ےھچ ےنا
ٰ
اةي �برئ نو ظاهر ھتاوو ،ھج ان ظاهر ھتاوا يس خود
اجلامع االنور ان ترممي ان كامو ين كااي پلٹايئ گيئ،
جعب ھي معجزة ےھچ،
 ...اجلامع االنور ان حصن يس ميٹ ےنا چكرو
ٰ
هٹاوا واسےط  bulldozerالو اما ايو ...امي معلوم
پڑو ھك خست چزي ساےھت  bulldozerكٹرايو ےھچ ھج
ّ
ايك ھكڈا نو ڈهاكن ےھچ  ،ےنا اهنا نيےچ اپين ےھچ ،گواي
ھك ھي ايك �برئ هويئ،
ٰ
ھت وقت مملوك ا ل دمحم ھي ايك خشص ےن امر
ّ ُ
كيدو ھك ھي ھكڈا ما اترے ےنا ديےھك ،ھي خشص نشاط
ُ
ُ ٰ
ان ساـھت اتر ا ےنا اپين چاھكو  -تو بويل اھٹا ھك ا اپين ما
شفاء ےنا بركة ےھچ.
***
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ٰ
امساين عمل دنيا ان متام علوم پر حاوي ےھچ ،اهےن

 encompassكرے ےھچ ،امها يس} �بيرسا متام علوم
نو وجود ےھچ ،جو ھي ھن هويئ تو كويئ عمل ھن هويئ!
ٰ
اج دنيا ما عمل ےنا ادب ان ميدان ما دنيا ان لوگو
ٰاےگ وديه رهيا ےھچ ،ےنا ھي مثل ٰاےگ ودهتا رهوو
جوےيئ ،مؤم�نني ےن يھب الزم ےھچ ھك عمل ےنا ادب ان
ٰ
ميدان ما اےگ ودےه ،اكتشافات كرےinnovation ،
الوے ،خدا ين قدرة ما غور وفكر كرے،
هوے فرق هكاں پڑي جايئ ےھچ؟ ھك عمل ےنا
ٰ
ادب ان ميدان ما تفكر كري ےن اگر كويئ اخرة
ٰ
ٰ
طلب ھن كرے ےنا ا عمل ےنا ادب اهےن اخرة لگ
هپنچوا واسےط مدد ھن كرے تو ھي اهنا اوپر وابل
وابل ھتيئ جايئ ےھچ ،فساد فساد ھتيئ جايئ ےھچ،
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ٰ
ےنا اجنام ھگنو بد اوے ےھچ.

***
ايك لطيف ذكر كرےئي ھك  -مين ما هپاڑي
عال�قة ےھچ ،ھج وقت حراز ما ابوايج صاحب
موىل مناخة يس احلطيب املبارك طرف ر استھ
بنايو ےنا سگال عباد اهلل ےن فائدة ھتيو ،تو ايك
خشص ھي ايك  ministerان نزديك شكاةي كيدي ھك
سلطان ھي ھج راستھ بنايو ےھچ تو پواتين مصلحة
واسےط بنايو ےھچ ،ےنا ھي مصلحة سوں ےھچ؟ ھك
وهاں ھي لوگو ان ايك ويل ان مز ار ےھچ ،اهين زايرة
ٰ
واسےط اهين قوم ان لوگو اوے ےھچ ھت يس بنايو ےھچ،
تو  ministerجواب دے ےھچ ھك :كاش ھك مين
ان هر هپاڑ پر كويئ ويل هوےت تو بالد ما راستھ ؤ تو
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ُ

بين جاےت ےنا سگال عباد اهلل اهنو فائدة اھٹاؤےت،
ٰ
ا شكاةي كرانر پشامين ھتيئ گيو.
***
ٰ
ےا عمل ےنا ادب ان لوگو! ھي} مثل اد اب ان -
ٰ
 literatureےنا  artان ميدان ما اگر خدا ايد اوے ےنا
ٰ
اخرة طرف هپنچواين غرض هويئ ،ےنا اهين ذكر
هويئ تو ھي موزون  balanced -رهےس ،معىن خزي
رهےس ،ےنا اهين  valueمهيشھ رهےس،
ديھكو! امام معز ھي اجلامع االزهر بناوي ،ےنا
اهنا حمراب ما ايك ھجاڑ ين  designنقش كيدي،
ھك ھج  designايك  artےھچ ،ےنا ھي}  designمعز
امام ان دايع  -ابوايج صاحب موىل اجلامع االنور ان
حمراب ما نقش كرے ےھچ ،ھي " designجشرة احليوة"
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يس اولھكايئ ےھچ ،يعين زنديگ نو ھجاڑ،
ٰ
تو ا  designهكاں ےھچ؟ ھك حمراب ما ،حمراب
ٰ
هكاں هپنچاوے ےھچ؟ ھك خدا طرف ےنا اخرة
ٰ
طرف ،تو ا مثل "جشرة احليوة" حمر اب پر نقش
ٰ
كري ےن هر ادب ےنا فن ان لوگو واسےط اشكارا
كري دے ےھچ ھك متارا ادب ےنا فن يس اگر حيوة
ٰ
ين  -زنديگ ين معاين نكليت هويئ ،ےنا ھي اخرة ين
زنديگ ين طرف هپنچاؤيت هويئ تو ھي ادب ےنا فن
فائده مند ےھچ ،موزون ےھچ،
ٰ
تو دنيا ان هر عمل ےنا ادب ما خدا ين ايد ،اخرة
ٰ
ين ايد هووي} جوےيئ ،ےنا اخرة لگ ،خدا لگ
هپنچواين غرض امها هووي} جوےيئ ،تو} ھي عمل
ےنا ادب ان سبب حصة ےنا سالميت مےل ےھچ ،هنںي تو
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فساد فساد ھپياليئ جايئ ےھچ،

ٰ
تو ابو ايج صاحب موىل اجلامع االنور اابد
كري ےن مؤم�نني واسےط عمل ےنا ادب ان ميدان
ما جعب هنضة قامئ كيدي ،اجلامع االنور ان احياء
ان بعد مؤم�نني ما كتنا architects ،engineers
ےنا  interior  designersتيار ھتيا ،ےنا ھي سگال ھي
جسمدو بناوي ،مؤم�نني ان ھگرو بنااي،
 ...ھي} مثل قمس قمس ان عمل ےنا ادب ان
ميدان ما هكاں ےنا هكاں هپنيچ گيا ،خدا مؤم�نني
يّ
ٰ
ےن ا عمل ےنا ادب ان ميدان ما ترق عطاء كرے ،ےنا
ٰ
ھي سگال هر امر ما اخرة ےن ايد كرات رےه.
***
ےا عمل ان مدينة ما حمفوظ رهنار لوگو! دعوة
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ان مدينة ما وسنار لوگو ےن دمشنو ےنا شياطني ان

محةلؤ يس چبوا واسےط خندق ھكودوي جوےيئ،
سھ ين خندق؟ ھك عبادة ين ،دعاء ين ،خري ان كامو
ين ےنا حسني ان مغ ين ،ھي سگال كرات اعىل ھتهيار
ےھچ ،ھج ان سبب شيطان متارا يس قريب هنںي
ھتيئ سےك ےنا خدا خنواستھ كويئ دمشن اي شيطان
ٰ
متارا پر كودي ےن اوي جايئ تو عيل ےن ايد كرجو،
اهےن ايد كروو اهوي تلوار ےھچ ھك شيطان ان ےب كٹڑا
كري ناھكےس.
***
مهنا ھتوڑا عرصھ قبل مهںي مرص گيا ،قاهرة
گيا ،تو وهاں ان  Presidentساےھت مالقاة ھتيئ ،تو
ٰ
واتو ان درميان  Presidentھي سؤال كيدو مملوك ا ل
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ٰ
دمحم ےن ھك :دنيا ما ا مثل ان حاالت ےھچ ،تو ھي حاالت
ٰ
ما اپ ين سوں رأي ےھچ ھك سوں كروو جوےيئ؟
ٰ
مملوك ال دمحم ھي ےب ساختھ هكيو ھك سگال
هجاد اكرب كرے ،تو سگلو درست ھتيئ جاےس،
َ َ َ َ جْ
َ
رسول اهلل ھي رفمايو ےھچ ھك "رجعْنا ِمن ا هِل ِاد
لاْ َ ْ َ لىَ جْ َ لاْ َ
ْبرَ
ا صغ ِر ِ ا ا هِل ِاد ا ك ِ " تو  Presidentھت} وقت
ٰ
بوال ھك هاں! اپ برابر هكو ھچو.
***
عيل اكرب اپين ان طلب ما دمشنو اپےس ھن گيا
ٰ
بلكھ حسني ان اپےس ااي ،غور كرو! ھك مال راجا ےن
ٰ
كنوا ما اپين ان بدل جواهرات ااي تو اهےن ھپينيك ديدا
ےنا ھچيےل اپين ليئ ليدو،
ےنا هياں عيل اكرب ين �تني دن ين پياس ين
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ٰ
شدة ےھچ ےنا دمشنو امان اےپ ےھچ ،ےنا اهنا سبب

اپين يھب مےل ،مگر ھي سگال نو امان ھپينيك ديدو
ےنا دمشنو نو اپين قبول ھن كيدو،
ٰ
ےنا اپين كوان اپےس مانگوےنا ااي؟ ھك �تني دن ان
پياسا حسني ان اپس ،ھج هجاد اكرب ين حق�ي�قة
جان هجاں موىل
ےھچ ،پواتان جان ےن ماري ےن ھج ِ
ٰ
ےھچ ،ھج جان ےن مهيشھ ين زنديگ ان اپنار ےھچ،
اهين طرف ولوو اهنو اعىل درس سھكاوے ےھچ،
***
مؤم�نني ين مجاعة! ےا ھبائيو ےنا هبنو! متںي
يھب هجاد اكرب ين طرف هر امر ما ولتا رجهو ،متاري
هر چزي حق ين هويئ ،خدا ين خويش واسےط
هرچزي كرجو ،متارا جان ےن هوى نفيس يس
12

روجكو ،اهوي چزيو ھن ليجو ھك ھج ان يس عقل پر

اثر ھتيئ جايئ ےنا جمس پر اثر ھتيئ جايئ ،مؤم�نني
ھگنو دهيان راےھك ےھچ ،برابر  ingredientsوايچن ےن
كويئ يھب چزي ےل ےھچ ،ذرا يھب ھكٹكو هويئ تو اهےن
استامعل هنںي كرات ،كمي ھك ايك ٹيپو يھب حرام نو
ٰ
اوي جايئ تو جمس ےن نقصان كرے ےھچ ےنا جان
ےن نقصان كرے ےھچ،
ھي} مثل  knowledgeيھب  ingredientsبرابر
تپاس كري ےن ليوو جوےيئ ،ايك يھب و ات اهوي
ٰ
ھن اوي جايئ ھك ھج ان سبب عقل خمت ھتيئ جايئ
ےنا اميان چلو جايئ.
***
مين ما ابوايج صاحب موىل ھگين أتكيد
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رفماؤات ےنا سيع رفماؤات ھك قات ين بالء يس
ٰ
مؤم�نني بـےچ ،اج كتنا قات ان جشرة خ�بيثة ےن
ُ
ٰ
اھكاڑي ديواما ااي ےھچ ،ھج ابيق هويئ ھي يھب
جلد از جلد نكےل،
مين ان لوگو ےن هكوں ھچوں ،مؤم�نني ےن هكوں
ھچوں ،ھك ھي نكالوا واسےط كوشش كروي جوےيئ ،ےنا
ُ
قات ان بدل اپك ھجاڑ اگاوا جوےيئ ھج ان يس خدا ين
رمحة ھكينچايئ  ،ےنا حاالت درست ھتايئ ،كمي؟ ھك
اهنا يس} تو شيطان عداوة ےنا بغضاء پي اد كرے ےھچ.
***
ُ
ٰ
ا ھجاڑو ان بدل ھگنا اپك ھجاڑو ےھچ  -ھي اگاؤ!
ھج مثل ھك هقوة  ،coffee -مين ما تيامس دايع
سيدان عيل مشس الدين ان و الد  -املوىل االجل
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العالمة سيدي حسن بن ادريس ھي دايع ين
ٰ
مدح ما ھگنا قصائد لھكا ےھچ ،ايك قصيدة ما اپ
هقوة ين ص�فة كرات هوا رفماوے ےھچ ھك :متںي بلندي
ُ
ان طلب ما اجاگرو كرو،
َو ُخ ْذ َعلىَ َّالن ْوم َعوْناً قهَْ َو ًة ُطب َختْ
ِ
ْ ِ ياَ ْ نُ ّ ْ َ ىٰ َ لىٰ ََ
ِمــن ِنــع ال ِب اِذ و اف عــ قــد ِره

ِ
ُ
نيند پر غالب ھتاوا واسےط  -يعين هشيار
رهوا واسےط هقوة يس  coffee -يس مدد لو ،ھك
ُ
ھج مناسب مقدار ان "بن اي ِنع" ripe coffee -
ٰ
 beansيس بناواما ايو هويئ...،
ھي هقوة ےن اهنا پينار هكاں ےئيپ ےھچ؟ ھك عمل ين
جمالس ما ،ھك ھج عمل ين جملس جنة الفردوس ين
مثل ےھچ،
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ٰ
ھي} مثل كئينك قصائد ما اپ ھي هقوة ين ذكر

كيدي ےھچ ،تاھك ايك موضع ما ذكر كرے ےھچ:
َو َف َّر َج ْت ِم ْن ُك ْر ةَ ٍب َعا ِنياً
َف َل َّـق ُب ْو َها ال َْـق ْو ُم ُا َّم ْال َف َرجْ
			

ھج فكر مند هويئ ،ھتايك گيا هويئ اهنا
ُحزن ےن هقوة دور كري دے ےھچ ،تو لوگو ھي اهےن
ُ
ُ َّ َ
ٰ
ْ
َ
"ام الْـفرج" لقب ايپ ديدو ،كشاديگ ين ماں -
ُ
يعين اهنا يس كشاديگ ےنا راحة مےل ےھچ.
***
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3 .3جعب دعاة نو مقام ےھچ ھي حفاظة ان كرانر �برئ ےھچ 	

3

ٰ
4 .4چويھت اةي �برئ نو ظاهر ھتاوو 	

3

ٰ
5 .5امساين عمل دنيا ان متام علوم پر حاوي ےھچ ،اهےن
 encompassكرے ےھچ 	

5

6 .6كاش ھك مين ان هر هپاڑ پر كويئ ويل هوےت 	

6

ٰ
7 .7اجلامع االنور اابد كري ےن مؤم�نني واسےط عمل ےنا
ادب ان ميدان ما جعب هنضة قامئ كيدي 	
17

7

8 .8دمشنو ےنا شياطني ان محلھ ؤ يس چبوا واسےط
خندق ھكودوي جوےيئ 	

9

9 .9مهنا ھتوڑا عرصھ قبل مهںي مرص گيا ...
 Presidentساےھت مالقاة ھتيئ 	

10

1010عيل اكرب اپين ان طلب ما دمشنو اپےس ھن گيا بلكھ
ٰ
حسني ان اپےس ااي 	

11

1111ےا ھبائيو ےنا هبنو! متںي يھب هجاد اكرب ين طرف هر
امر ما ولتا رجهو 	
ُ
1212قات ان بدل اپك ھجاڑ اگاوا جوےيئ ھج ان يس خدا ين
رمحة ھكينچايئ 	

13

1313سيدي حسن بن ادريس  ...هقوة ين ص�فة كرات
هوا رفماوے ےھچ 	
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