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مؤم�نني ين مجاعة! ےا اهلل حبساھن ان انو ار ےن
اهنا وسائط يس قبول ان كرانر!

 ...حسني ين نسل ما امئة طاهرين
فامط�يني ھتيا ،ےنا قيامة ان دن لگ ھتاےس ،ھي
سگال امئة ابدايع نور ان ےنا قديس نسمي ان اهو ا
مَ
نوا�فذ ےھچ ےنا شبا�بيك ےھچ ھك ھج ان هستك عال
االبداع نو فيض مؤم�نني ےن هپنےچ ےھچ ،ےنا جتنو
اهےن هپنچاوو جوےيئ اتنو} هپنچاوے ےھچ ،زايدة يھب
هنںي ےنا مك يھب هنںي،
ھُ
تو ان�فذة يعين كيل ابري  ،window -ےنا
شباك يعين جايل ،ھج ےن  screenاي  grilleيھب
هكوايئ ،ھج ما نقوش  inscriptions -ےنا زخارف
ٰ
  designsهويئ ھج  windowپر لگاواما اوے،1

مَ
ٰ
تو ا دنيا ما عال االبداع ان  -جنة ان ،انو ار
ٰ
امام الزمان ِدھكاوے ےھچ ،اپ اهنا ان�فذة ےھچ ،ھي
 windowما يس ھي انوار ان�فذ ھتايئ ےھچ ،پسار ھتايئ
مَ
ٰ
ےھچ ،ےنا ساےھت ساےھت اپ ما ھج عال االبداع ان انو ار
ٰ
مچےك ےھچ ،ھي يھب ِدھكاوے ےھچ  -اپ اهوا شباك ےھچ.
***
امام الزمان ان دايع ابوايج صاحب موىل
ٰ
ھي قمس قمس ين اايت ّ�بينات ےن ظاهر كيدي ،امها
ٰ 9
ٰ
ايك ھمويٹ اةي  -اجلامع االنور ےھچ ،ھج ما نو اايت
ٰ
يس خدا اپ ےن خاص كرے ےھچ،
ٰ
 ...اج محبد اهلل تعاىل وبنظر ات وليه
ٰ 6
عليه السالم ھچيٹ اةي  -شباك پر ذكر كرےئي ھج
اجلامع االنور ما ابوايج صاحب موىل ين بركة يس
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ظاهر ھتايئ ےھچ ،اهنا سبب مؤم�نني ين كااي پلٹايئ

گيئ ،ےنا ھي سگال ويل اهلل ين خويش رايھك ےن هر
چزي طرف نظر كرات ھتيئ گيا ،ےنا اهوي نهَ ضة قامئ
ھتيئ ھك ابوايج صاحب موىل امام الزمان ان دايع ان
ٰ
ديدار واسےط اپ ين ايك نظر واسےط مؤم�نني هكاں
ٰ
هكاں يس دور دراز يس اوي جاات.
***
ےا شباك ين بركات لينار لوگو! اجلامع االنور ما
سوں بنو؟ ھك ايك فاطيم شباك ھج نبايت floral -
نقوش يس زينة دار ےھچ ،صُ مْ َ
مت ےھچ ،يعين اهوي
ٰ
جايل ھج ارپار ھن هويئ ،ھي اجلامع االنور ما قبةل ان
قبة ان ٰاگل ان حصة ما موجود ريه ،ےنا ھي شباك
ّ
ھچسو ےن اھٹانو ورس يھچپ ظاهر ھتيئ ،اتنا عرصھ
698
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دراز لگ ڈهنكااي رهوا ان بعد اهنو ظاهر ھتاوو

ابوايج صاحب موىل نو عظمي الشان معجزة ےھچ،
ھي شباك ان ٰاگل مملويك سلطنة ان زمان ين
ٰ
شباك لگاوي ديواما اوي يھت ،ھج ان سبب فاطيم
امام ين  originalشباك اهنا اپھچل ڈهنكايئ گيئ،
ٰ
 ...تو مملويك شباك هٹاواما اوي ،ابوايج
ٰ
صاحب موىل ھي رفمايو ھك :ا مملويك شباك ےن يھب
حفاظة يس راھكوي جوےيئ ،كمي ھك ھي فاطيم شباك
ان ساےھت ورسو لگ ال يگ ريه يھت ،كتنو خيال ايك
ايك چزي نو! اهےن يھب ابيق راھكوو جوےيئ ،ابوايج
صاحب موىل ان قول ما جعب مكحة ےھچ!
ٰ
اجلامع االنور ما ا شباك ھج ظاهر ھتيئ ھت
سوى جتين قدمي فاطيم شبا�بيك موجود هيت
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امها يس ايك انايب شباك قبةل ان دايب جانب ما

موجود ےھچ ،اهنا ومچا "امللك هلل" لھكايو ےھچ،
ھك ُملك خدا واسےط} ےھچ ،ےنا اهوي شاكةل يس
لھكايو ےھچ ھك �بيوے طرف يس  -يعين مجين
طرف يس يھب پڑهو ےنا دايب طرف يس يھب پڑهو
تو "امللك هلل" پڑهايئ ،ےنا ومچا يس �بيوے طرف
پڑهو تو "هلل امللك" پڑهايئ ،ھج امي دالةل كرے
ےھچ ھك �بيوے روحاين ےنا جامسين ممل�كة خدا ےنا
خدا ان ويل واسےط ےھچ.
***
(اتنزانيا ان  Presidentوعظ ين جملس ما حارض ھتيا
ھت وقت حضوراعىلط ع ھي خطاب رفمايو)

السالم عليمك ورمحة اهلل وبركاهت
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صاحب الفخامة و السعادة ،رئيس الدوةل

احملـرتم

Your  Excellency  Dr.  John  Pombe

،Magufuli

 ،Habariمهںي اهلل حبساھن نو محد ےنا شكر
كرےئي ےھچ ،ھك مهےن پواتان عباد ين ےنا بالد ين هببوديگ
ٰ
واسےط سيع كرواين توفيق ايپ ،ےنا حمبة ےنا
انسانية نو پيغام ليئ ےن پواتين زمني ما سري كرواين
ٰ
مهة ايپ ،ھج حمبة ےنا انسانية ان خاطر خدا ان نيب
ٰ
رسول اهلل صىل اهلل عليه و اهل ان نو اسھ امام
ٰ
حسني ھي ا دنو ما كربالء ما پواتان نفس ےنا نفائس
ٰ
ےن قرابن كيدا ،ھي حسني ان ذكرى ين ا جمالس
مهںي هر ورس قامئ كرےئي ےھچ ،ےنا حسني ان امن
وسالم ےنا انسانية ان پيغام ےن هپنچاوےئي ےھچ،
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االخ العزيز

Your  Excellency

ٰ ٰ
 -اپ اج

ٰ
ا امام حسني ين ذكر ين جملس ما مهارا ساےھت
ٰ
شامل ھتاوےنا ااي ھچو ،اهين قدرداين كرات هوا،
ٰ
ٰ
اپ ين ترحيب كرات هوا مهںي اپ ان شكر گذار ےھچ،
ٰ
اپ ھي مهےن عرشة مباركة ين جمالس -
دار السالم ما عقد كروا واسےط خاص invitation
پيش كيدو ،ھت يس مهارا  followersھج
دار السالم ےنا  Tanzaniaما رےه ےھچ اهےن ھگين همِ ة
ٰ
افزايئ ھتيئ ےھچ ،ےنا ھج مثل اميد يھت ھي} مثل اج
هياں مهارا تقريبا �برتيس هزار  followersدنيا ان
ٰ
خمتلف بالد يس ااي ےھچ ،ےنا سگال ےن ھگنو امطئنان
ٰ
ےھچ ،ےنا ا  countryےنا اهنا لوگو ين خوبيو يس ھي
سگال ھگنا خوش ےھچ،
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ٰ
ٰ
 - Your  Excellencyاپ ين حكومة ،اپ ين

 governmentان هر  departmentsھي ھج هسولتو،
ھج  facilitiesرفامه كيدي ےھچ  -مهںي ھي سگال ين
خدمتو ين قدر كرےئي ےھچ ،ےنا  thanksمانيـےئ ےھچ،
 - Your  Excellencyمںي مهيشھ
 Dawoodi Bohra Communityےن مهارا نيب
ٰ
دمحم رسول اهلل صىل اهلل عليه و اهل ان قول ين
ُ ُّ ْ
َ لاْ
مْ
َ
َ
َ
هداةي دؤں ھچوں ھك "حب الوط ِن ِمن ا ِ يان"،
وطن ين حمبة كروو  -ھي اميان ما يس ےھچ،
مار ا و الد  -لادايع االجل الفاطيم
سيدان دمحم برهان الدين رضو ان اهلل عليه مهيشھ
رفماؤات ،ھك متںي ھج يھب هشر ما رهو  -اهنا اھچا ما
قيّ
اھچا هشري بين ےن رهو ،ےنا وطن ين تر واسےط
8

هر كوشش كرو،

ٰ
 - Your  Excellencyخدا تعاىل اپ ےن
ديش ين خدمة واسےط ،ديش واسيو ين قيادة
ٰ
واسےط ،ےنا اپ ين حكومة ين زعامة واسےط
ايري ےنا مهة عطاء كرجو ،ےنا East African
 Communityواسےط ھگين مدد كرجو،
قيّ
ٰ
اپ ُملك ين تر ما ھگين كوشش كرو ھچو،
نظا�فة  ،cleanliness -تعلمي  education -ےنا
 industriesواسےط ھگنو اهامتم كرو ھچو ،قوم ےنا
ٰ
ُملك واسےط اپ ين ھگين اميدو ےھچ ،اهلل حبساھن -
ٰ
ھي اميدو بر ليئ اوے،
ٰ
ا دنو ما مهاري دعاء ےھچ ،ھك  Tanzaniaان
ابشنداؤ ان  business ،farmingےنا  industriesما
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قيّ

ھگين تر ھتايئ ،ےنا سگال ابشنداؤ

government

ين  liberal policiesان سبب ِدين دنيا ان احتماانت
ما سرُ خرو ھتايئ ےنا رسرفاز ھتايئ ،ےنا ديس
پرديس ما امن وامان قامئ رےه ،فساد ان لوگو
رَ
ان ش يس خدا سگال ےن حفاظة ما راےھك ،پواتين
ِكالةي ما رَھكوپا ما راےھك،
ٰ
ا دنو ما مهاري مَ ْهدردي  -دعاؤ وه لوگو
واسےط ےھچ ھك ھج سگال  Kageraما زلزةل ان سبب،
 earthquakeان سبب مشكالت ما واقع ھتيا ےھچ،
خدا ھي سگال ان امور ےن هسل كرے ،ےنا عباد اهلل
ٰ
ےن توفيق اےپ ھك ھي سگال ين مدد كرے،
ٰ
االخ العزيز  - Your  Excellencyاخر ما
ٰ
ٰ
مهںي اپ نو دوابره شكر كرےئي ےھچ ،اپ ان ساےھت
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ُ
االخ العزيز  Tanzaniaان م�فيت الشخي زُ�بريي احملرتم
اً
ےن يھب ً
شكرا جزيل هكيےئ ےھچ ،ےنا ھج سگال
ّ ٰ
جملس حسني
ےنا
ےھچ،
اي
ا
 Presidentين معية ما
ِ
ٰ
ما رشيك ھتيا ےھچ ھي سگال ےن خدا خري جزاء اجپو
 امي مهاري دعاء ےھچ.ُّ ْ َ َ َنَ ً َ لاْ ٰ َ َ َنَ ً
ٰ
َر َّبنَ ا ا ِتنَ ا يِف الدنيا حس ة و يِف ا ِخر ِة حس ة
رَحت َك ياَ َا ْر مَ
وَ�قنَ ا َع َذ َاب َّالنار ب مْ َ
ح َّالر احمِ ينَْ
َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ٰ
واخر دعواان ان ادمحل هلل رب العاملني.
***
ےا دعوة ان ھگر ما وسنار لوگو! هر خملوق
ھج دنيا ما وےس ےھچ اهےن ےب چزي ين رضورة ےھچ،
ايك روشين ےنا ايك نسمي  ،oxygen -ےنا ھي
�بيوے برابر حاصل ھتايئ ھي واسےط انسان اهنا
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ھگر ےن اهوي شاكةل يس بناوے ےھچ،

interior

 designingيھب ھي شاكةل يس كرے ےھچ ،خاصة
ھگرو ما نوا�فذ يعين ابريو ےن ھگين خويب يس راےھك
ےھچ تاھك  cross ventilationھتايئ،
ٰ
 ...اج  computerنو زمانو ےھچ ،امها ھج
 softwareاستامعل ھتايئ ےھچ اهےن  Windowsےهك
ےھچ windows ،ين معىن نوا�فذ ،انسان متام چزيو
ےن اهنا ذريعة يس ديےھك ےھچ ،ےنا ايك ساـھت ما
كتين  windowsھكوےل ےھچ ،ھي يھب ايك button
مَ
دابوي ےن ،ےنا ھگر ما �بييھٹ ےن پورا عال ےن دييھك
ےل ےھچ،
ٰ
ا  Windowsان ھگنا فوائد ےھچ ،ےنا نقصان يھب
ےھچ ،كمي ھك بعض وقت ايك  websiteھكوےل ےھچ تو
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ھُ
اهنا ساےھت يجيب ھگين  websitesكيل جايئ ےھچ ،ےنا

ھي بعض وقت ھگنو نقصان كرے ےھچ.
***
والدين ےن ھگنو ال گوو جوےيئ  ...دكريو
ٰ ٰ
خاصة ام ےن ام چال جايئ ،تو اهےن ھگنو  feelھتاوو
ٰ
جوےيئ ،ھباري ال گوو جوےيئ ھك ام كمي كرے ےھچ
ماري دكري؟ اهنا بدےل خوش ھتايئ! امي هنںي.
***
سيدان طاهر سيف الدين ھي فامط�يني امئة ان
مرص ما اجلامع االنور ما َبر نية ےن ظاهر كيدي ھك
ٰ
ا جامع ان احو ال درست ھتايئ ،تو ھي نية اهنا حمل
ےن هپنےچ ےھچ.

***
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(من اجمللس االول)

َُّ
رسول اهلل ھي رفمايو ےھچ ھك "ن ِظف ْو ا َط ِر ْي َق
ٰ
ٰ
ُ ٰ
الْـق ْران" ،متںي رقان ان راستھ ےن صاف كرو ،اپ
ٰ
ٰ
ےن رعض ھتيئ ھك رقان نو راستھ سوں ےھچ؟ تو اپ
َْ
َ
ھي رفمايو ھك "افواهُكمُْ " ،متارو مـھن،
ٰ
جعب رسول اهلل نو مقام ےھچ ،ا مثل رفماوي
ےن دين ےنا دنيا ما زنديگ كيئ طرح گذاروي اهنو
راستھ بتاوي ديدو ،ھي سوں؟ ھك هر چزي ان راستھ
ےن صاف راھكسو تو حصة ےنا عافية ان ساےھت مزنل
مقصود لگ  desired destination -لگ هپنيچ}
جاسو،
بعض وقت دنيا ما خراب عادة پڑي جايئ
ےھچ ،ھك چكرو راستھ پر ھپينےك ےھچ motor ،ما جاات
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هويئ تو ابري ما يس چكرو ھپينيك دے ےھچ ،ھگر

ين ابري ما يس balcony ،ما يس چكرو راستھ پر
ھپينيك دے ےھچ،
رسول اهلل ھي رفمايو ےھچ ھك راستھ صاف
راھكوو جوےيئ ،كمي ھك ھي جو صاف ھن هويئ تو قمس
اً
ٰ
قمس ين �باميريو اوے ،مثل كويئ اهنا ھگر يس ابهر
ٰ
نكےل ،ےنا افس جاوانو وقت هويئ ،ےنا راستھ ما
چكرو چكرو هويئ تو هپےل تو ھي دييھك ےن اهےن كراهية
ھتيئ جايئ ،ےنا اھكو  moodخراب ھتيئ جايئ ،ےنا
ٰ
افس ما جيئ ےن اهنا كام ما فرق پڑي جايئ ،ےنا
ھج كريا اي  bacteriaهويئ ھي اهنا جمس ےن اثر كرے
ےنا نشاط ما فرق پڑي جايئ،
بعض وقت �بامير ھتيئ جايئ ،ھگنا گامو
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ـترَ ھُ
ما راستھ پر} انليو هويئ ےھچ ،ےنا گ و كيل

هويئ ےھچ ،ھج ان سبب كـئينك �باميريو ھپياليئ ےھچ،
ّ
ےنا خراب جانورو ھپرات هويئ ےھچ ،خزنير ،كُـتاؤ،
ےنا ھي} مثل ارواح خ�بيثة ،بد ارواح ھپريت هويئ
ےھچ ،اهنا سبب كتنو نقصان ھتايئ ےھچ،
ٰ
ا مثل ھج گامو ما هويئ اهنا ابشنداؤ ےن
كوشش كروي جوےيئ ،هندوستان ما ،پاكستان
ـترَ
ٰ
ما ،ھج يھب گامو ما ا مثل هويئ ،گامڑاؤ ما گ و
ھُ ليّ
ٰ
ك هويئ  -سگال ےن هكوں ھچوں مملوك ا ل دمحم
ترَ
 كوشش كرو ،گ و بند كرو.***
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ايك روشين ےنا ايك نسمي 	 oxygen -
ٰ
6 .6والدين ےن ھباري ال گوو جوےيئ ھك ام كمي كرے ےھچ 	
17

11
13

7 .7سيدان طاهر سيف الدين ھي اجلامع االنور ما بر نية
ےن ظاهر كيدي 	
َُّ
ُ ٰ
(8 .8من اجمللس االول) "ن ِظف ْو ا َط ِر ْي َق الْـق ْر ان" 	
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