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مسملني ين مجاعة! مؤم�نني ين مجاعة!

ےا اهلل حبساھن ان لوح حمفوظ ما ھج لھكايو ےھچ
اهين بركات يس سعادة ونيت زنديگ برس ان كرانر!
ےنا مهيشھ خدا ان امر واسےط تسلمي كري ےن
اسالم ان دين پر چلنار! "ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ" ،ھي اسالم ان الؤانر رسول اهلل
سيد االنبياء واملرسلني ےھچ ،خامت النب�يني ےھچ ،ھج
َ ْ ُ ُ َ ُ جَْ َ ُ
ْ
رَ
ُ
مجعة ان دن ان ممثول ےھچ" ،الـجمعة ال ِامعة لمِ ــف ِـت ِق
ُْ
ٰ
الـقوى" ين شان ظاهر كرانر ےھچ،
َّ َ ْ َ َّ ْ مَ ْ ْ ٌ َ ىٰ ُ ْ
َ
اِن يوم السب ِت ت ِثيل عل رتب ِت ٖه
َ ْ ُ جْ
َو َع ىٰل ٰط ٰ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ل
اهلل يوم الـمعة
و
س
ر
ه
		
ِ ِ
ھج رسول اهلل نو مقام قمل نو مقام ےھچ،
ھي رسول اهلل ين امة ّ
خاصة اپن سگال ےھچ،
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رسول اهلل ان ويص امري املؤم�نني ےھچ ھج ين شان
لوح حمفوظ ين ےھچ ،ھج ما رسول اهلل ان ارس ار

لھكااي ےھچ ھج ھي هر فضل ےن مجع كيدا ےھچ،
َ ْ َ ٰ َ جمََ َ ْ َ ْ َ َ ىٰ َ ْ َ
ات
من ترى ذا ع الفضل عل اشت هِ ٖ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ هَ ٗ لاَّ َ َ
َ
َ
َ
		
لـــم يــدع مشــتوت ِ ا وكان جَـمــعه
رسول اهلل يھب مجعة ين شان ظاهر كرے
ےھچ ےنا عيل يھب مجعة ين شان ظاهر كرے ےھچ،
�بيوے ايك ساےھت ترشيف الاي ےھچ ،ھت يس رسول
ُ ْ ُ َناَ َ َّ َ ُ
َـينْ
هََ
اهلل رفماوے ےھچ ھك "ب ِعثت ا و الساعة كات "،
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
مںي ےنا ساعة ا مثل ااي ےھچ ،ےنا اپ ھي اپ ان
ٰ
�بيوے هاـھت ين مسبحة ،اشارة ين انگيل ےن جوڑي

ديدي.

***
2

ٰ
دعاة ان سلسةل ما ابومنا دايع اقا سيدان دمحم

برهان الدين ےھچ ،ھج موىل ھي جعائب غرائب
نقوش  inscriptions -ےنا كتاابت  writings -ےن
ٰ
الواح پر لھكا ،اعىل ما اعىل كتاب رقان جميد ےھچ
ھج ےن روضة طاهرة ان ديوار پر مرمر پر سوان يس
نقش كيدا،
ٰ
ٰ
ٰ
اپ حافظ القر ان ھتا ،تو اپ ان هعد ان
ٰ
ٰ
رشوع ما اپ ان خيال رشيف ما ھي} اوے ےھچ ھك
سيدان طاهر سيف الدين ان قبة مباركة ےنب ےنا
ٰ
امها پورا رقان جميد نقش ھتايئ ،ےنا ھي معل كري
ديدو،
ٰ
ٰ
ےنا ھج وقت اپ وفاة ھتايئ ےھچ تو اخري
معلو ما يھب ھي} معل كيدو ،ھك روضة طاهرة ين
3

ٰ
در وديوار پر ھج رقان جميد لھكااي ےھچ اهنا پر

ازرسنو سونو چڑهايو ےنا دعاة ان هاـھت مبارك ين
ليھك هوي "بمس اهلل" چسپاں كري ديدي ،ےنا
ٰ ٰ
اشارة كري ديدو ھك اپ رق ان انطق امام الزمان
ّ
طيب العرص واالوان ين حرضة ما قصد كرانر ےھچ،
ٰ
ٰ
اپ هر ان ،هر پل مؤم�نني ان جانو ان الو اح
ما نور يس هداةي ےنا حق ين سطرو لھكتا رهيا،
ےنا مؤم�نني ےن حسني امام ين ذكر يس وابستھ
راھكتا رهيا ،ےنا نفوس ان جواهر ےن مجع كرات هوا
مأل اعىل ين طرف ِسدهارا،
ٰ
خدا تعاىل اپ ےن متام عامل طرف يس ،كائنات
ٰ
طرف يس افضل اجلزاء اجپو.
***
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ٰ
ا عرشة مباركة ما امي و�ترية راھكو ےھچ ھك
ٰ 9
ّ
اجلامع االنور ما ھج نو اايت �بينات يس خدا ھي

ابوايج صاحب موىل ےن خاص كيدا ےھچ اهنا
ٰ
پر ذكرو ھتايئ ،هپيل اةي نظا�فة ين ےھچ� ،بيرسي
ٰ
اةي ستاويس همنيھ ما الدايع الفاطيم ان هاـھت
ٰ
پر كام متام ھتيو ،تيرسي اةي اساسات ظاهر
ٰ
ٰ
ھتيا ،چويھت اةي �برئ ين ےھچ ،ےنا اپچنيم اةي لوحة
اترخيية  historic tablet -ےھچ ھج ما قدمي نقش -
 inscriptionےھچ ھج اجلامع االنور ان درو ازه پر ال گا
هوا ےھچ،
ھي لوحة معجزة ين شان يس ظاهر ھتيا ےنا
ٰ
ا ظاهر ھتاوا ان سبب  historyما ھج امئة فامط�يني
ےنا خصوصا حامك امام ان ابره ما حبثو ھتايت يھت اهين
5

كااي پلٹايئ گيئ ،خدا ين مكحة ےنا قدرة ان سبب

ايك عرصھ دراز لگ جامع انور ان لوحة حمفوظ
رهيا ،ھج لوحة ےن حامك امام ھي جامع انور ان main
 entranceان اوپر كَنده كيدا ھتا.
***
ٰ
ابوايج صاحب موىل واسےط ا جامع ان لوحة
ان قطعات  -كٹڑاؤ مجع ھتيئ گيا ےنا جوڑايئ ےن
ال يگ گيا ،ےنا مؤم�نني ان مجع ھتاواين هنضة قامئ
ھتيئ گيئ ،ھت وقت  1401ما عرشة مباركة ما املعزةي
القاهرة ما دس هزار مؤم�نني هكاں هكاں يس مجع
ھتيئ گيا،
 ...ےنا سنة  1411ما هياں دار السالم ما
ابوايج صاحب موىل عرشة مباركة واسےط پدهارا
6

ھت وقت

Madagascar

ٰ
يس ھگنا مؤم�نني ااي ھج

كويئ وقت  Madagascarيس ابهر نوات نكال،
 Madagascarان ايك گام يس �بيرسا گام يھب نوات
گيا ،ھي مثل متام عامل ان مؤم�نني حارض ھتاات رهيا،
تاھك ھج وقت ابوايج صاحب موىل سنة  1435ما
ٰ
وفاة ھتيا ھت وقت ا مجع ين هنضة اوج پر هپنےچ ےھچ
ےنا كتنا مك وقت ما هكاں هكاں يس مؤم�نني سگال
مجع ھتيئ گيا ،ابوايج صاحب موىل اهوي شان
ٰ
ما} هتا ،اپ ان هچره اهو ا هتا ھك انهنا انهنا چبھ ؤ
ٰ
سوں ےهك ھك :مهےن موىل اپےس ليئ جاؤ ،اپ نو هچره
ِدھكاوي دو ،خدا ابوايج صاحب موىل پر صلوات
ےنا سالم پڑجهو.

***
7

اجلامع االنور ان لوحة ما يھب هپےل وه} كٹڑو ِملو

ھج ما امام ان انم ين بركة ےھچ ،ےنا ھي �بيرسا كٹڑاؤ ےن
ٰ
ھكينيچ ےن ليئ اوے ےھچ ،ھي انقل ےھچ ،خ�بري ےھچ،
بصري ےھچ،
لطف خيف ےنا لطف جيل ان ارسار ےھچ ،ھك
هپلو كٹڑو كيو ِملو ےھچ؟ ھك ھج ما امي لھكو ےھچ ھك
ٰ
"م ابمر" ،ےنا ا كٹڑا جيبا سگال كٹڑاؤ ےن جوڑي
دے ےھچ،
تو غور كرو مؤم�نني! ھك ٰا كٹڑا ما لھكو سوں
ےھچ؟ ھك م ب ےنا امر ،متےن خيال ےھچ ،سگال ان
اپس يھب ھگنا كاغذو هےس ،ابوايج صاحب موىل
توقيع مبارك كرات تو سوں لھكتا؟ ھك م ب ،يعين
دمحم برهان الدين،
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ٰ
تو ا كٹڑا ما يھب امي} لھكو ےھچ ھك م ب ےنا امر -
ٰ
دمحم برهان الدين ےن امر ھتايئ ےھچ ھك اپ لوحة ان
ٰ
قطعات ےن مجع كرو ،اجلامع االنور ےن اابد كرو.
***
ٰ
كتاةب  writing -ما ھگنا  developmentsااي
ےھچ ،هپےل گوفھ ؤ ين ديوارو پر ھتپر ما كوترات ھتا،
ھي} مثل  clayان لوح پر ريشھ يس لھكاتو ھتو ،اهےن
 cuneiformهكوايئ ےھچ ،مرص ما  papyrusلھكوا
واسےط سگال كرات زايدة  timeلگ استامعل ھتيو،
ال كڑو ،موم ،پتھ ؤ يھب وپرااي ،جانور ان چامڑا -
 parchmentپر ھگنا قدمي كتابو لھكااي ےھچ ،يھچپ كاغذ
ٰ
پر لھكان ايو ےنا  printingان سبب ھي ھگنو ھپياليو،
ٰ
 ...امري املؤم�نني اپ ان كاتب ع�بيد اهلل بن
ايب رافع ےن رفمايو ھك متاري دواة  inkwell -ما
9

صوف  wool -ناھكا كرو ،متاري قمل ين زابن مليب

راھكا كرو ،سطور  lines -ان درميان فاصلھ -
 spaceزايدة راھكو ،حروف  letters -ےن ساےھت
ٰ
جوڑي ےن لھكا كرو ،ام كرسو تو سازوار ےھچ ھك
خوش خط  graceful handwriting -لھكايئ،
***
اوگنپچامسا دايع سيدان دمحم برهان الدين جح
پر يس پدهارا بعد ابريم ربيع االول وعظ كيدي،
اهين ذكر كرات هوا سيدان طاهر سيف الدين
رفماوے ےھچ :وعظ ھگين شاندار ےنا زوردار...
ھگين خويب ان ساـھت ےنا جزاةل ان ساـھت معىن
اد اء رفماوي پواتين شان ما ھك :مںي اضعف الدايع
ھچوں ،پن قوة ےھچ تو وهاں ين،
10

ھج مثل اوگنپچامسا دايع سيدان دمحم

برهان الدين شيب ما ،بزريگ ما قوة ِدھكاؤات ھتا ےنا
ٰ
مؤم�نني ےن مجع كرات ھتا ،ھي} مثل اپ ان مهنام ےنا
ٰ
مه لقب ابومنا د ايع اقا سيدان دمحم برهان الدين ھي
سو ورس ين معر ما شيب ما جعب قوة ِدھكاوي.
***
ےا حمبة ان كرانر لوگو! متںي ويل اهلل ساےھت
جوڑااي ھچو ،متاري هر چزي اهنا يس وابستھ ےھچ،
تو شياطني ين سلطنة متارا پر نيھت ،ھي متےن كيئ اثر
هنںي كري سےك،
   لاَ َ ْ َل َلاَ
مهيشھ جنپنت ين تسبيح كرجو " ،حو و
ْ ّ ْ
ٰ
ُ َّ َ لاَّ
َ
يمْ
هلل العَليِ ِ الع ِظ " هكتا رجهو ،رق ان پڑهتا
قوة ِ ا باِ ِ
ِ
رجهو ،دعاؤ يھب پڑجهو ،اذ ان ديتا رجهو ،اولياء
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ٰ
اهلل ھج تعويذ اےپ اهنا يس و ابستھ رجهو ،دعاؤ

پڑجهو ،دعاء النرص و اهملاةب پڑجهو ،الدعاء الكامل
پڑجهو ،دعاء اجلوشن پڑجهو ... ،الدعاء الكامل
ٰ
ما كتنو �بيان ايو ےھچ ،ھك ايك ال ـھك فرشتھ اهين
حفاظة كرے ےھچ.
***
ايك ذكر كروں ھچوں ،ايك وقت ابوايج
صاحب موىل هياں افري�قة تفرحي واسےط پدهارا،
تو  planeما فرزندو ھي ايك چوپڑي رعض كيدي
ھك ابوايج صاحب موىل كيئ ليھك رفماوے ،تو
ٰ
اپ ھي امي لھكو ھك "ﭑ ﭒ

ﭓ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ" ،ھت
ٰ
بعد ا چوپڑي ما فرزندو ھي سگال يس الگ الگ
12

چزيو لھكاوي...

هوے تفرحي واسےط پدهارا ...ےنا ھت وقت
ٰ
ٰ
ابرش اؤتو ھتو ،تو ا چوپڑي اپين ما ايك انهنا
اتالب جيوو هتو امها گري گيئ ،ےنا اردها كالك
بعد اپيھچ ميل تو ھكويل ےن ديھكو تو سگال خط
ميٹ گيا مگر ابوايج صاحب موىل ان خط مبارك
ٰ
ٰ
ھج اپ ھي لھكو اهنا پر ذر ا يھب اثر ھن ھتيو ،ا تو
نوراين خط ےھچ متارا سينھ ما لھكيلو ےھچ ،خدا
تعاىل ابوايج صاحب موىل ان خطوط ان وسيةل
يس متاري حفاظة كرجو،
اپن ديھكيےئ ےھچ ھك مؤم�نني ان كتنا ھگرو
ما ابوايج صاحب موىل ان هاـھت يس لھكو هوو
"اي حسني" ےھچ  ...ھگرو ان اندر راےھك ےھچ سگال،
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ٰ
شيطان اهنا يس ھباےگ ےھچ ،ا حسني ان انم ما ھگين

قوة ےھچ ،مگر ھج ان هاـھت يس لھكايو هوو ےھچ اهنا
سبب قوة ھگين گوان گون زايدة ھتايئ ےھچ ،متارا ھگر
حمفوظ ھتيئ جايئ ےھچ ،چورو ھبايگ جايئ ےھچ،
فساد ان كرانر ان هاـھت ھبويئ ما پڑے ےھچ.
***
مؤم�نني ين مجاعة! ھي} مثل دعاة سھكاوے
ٰ
ےھچ ھك رقان كيئ طرح حفظ ھتايئ ،ايك اندر ذكر
كرےئي ،سيدان طاهر سيف الدين رفماوے ےھچ ھك
مامايج طيب عيل اهنا و الد مال ح�بيب اهلل ھگنا
فاضل هتا ،مامايج ين كتنيك ايھچ چزيو ،ھت ما
ٰ
ايك سوں ھك رقان ين تالوة كرات ،پندر سپاره ايد
كيدا ،مامايج كتنيك سيدان مجن الدين ين شان
14

ٰ
ين ذكر كرے ھك ےنم رقان ايد ھن ھتايئ ،ھكمبات ما

عامل هتا يف هعد سيدان حسام الدين ،فكر ھگين
ھك ےنم ايد هنںي ھتاات ےنا سپنا ما سيدان مجن الدين
ٰ
ےن ديھكا ،مںي رعض كيدي ھك ےنم رقان ايد هنںي
ٰ ٰ
ھتاات ،تو رفمايو ھك مںي متےن رقان اپوں ھت ما دييھك
ےن ايد كرو  -ےنا ايد ھتيئ گيا،
خدا سيدان طاهر سيف الدين ےن افضل
ٰ
اجلزاء اجپو.
***
(الدايع االجل سيدان طاهر سيف الدينرض رفماوے ےھچ)

ٰ
ٰ
رق ان ين تعلمي كون اےپ ھك رسول اهلل ان انئب
هويئ اهنا دون كويئ ےن حق نيھت ،اهين رأي

موافق پڑےه تو چڑےھ ،هنںي تو پڑے،
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ٰ
 ...يھچپ رفماوے ےھچ :مملوك ا ل دمحم تو متےن
ٰ
چڑهاوےنا ايو ھچوں ،متےن چڑهاوےنا امام الزمان ھي
ٰ
مملوك ا ل دمحم ين گردن ما قالدة هپنايو ےھچ ،متںي
رشيعة ين اپبندي كرو.
***
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8 .8ےا حمبة ان كرانر لوگو!  ...رقان پڑهتا رجهو ،دعاؤ
يھب پڑجهو 	

11

9 .9خدا تعاىل ابوايج صاحب موىل ان خطوط ان
وسيةل يس متاري حفاظة كرجو 	
ٰ
1010دعاة سھكاوے ےھچ ھك رقان كيئ طرح حفظ ھتايئ 	

14

1111رسول اهلل ان انئب  ...اهين رأي مو افق پڑےه تو
چڑےه ،هنںي تو پڑے 	

15
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