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(الدايع االجل سيدان طاهر سيف الدين ان كملات نورانية
ان اقـتباسات)

رض

ٰ
مملوك ال دمحم الولد االحب االغر عمل احلق
امل�بني قرة عني امام امل�تقني ھبايئ برهان الدين ان
حق ما دعاء كروں ھچوں ،ممبيئ هشر ما وعظ
ٰ
عقد كرے ےھچ ،ےا امام الزمان اپ ين خدمة
ٰ
كرے ےھچ ،مملوك ا ل دمحم ين رزا يس ماري رضاء
ٰ ٰ
ٰ
يس ،ےا پروردگار تو اهےن ايري اےجپ ،قوة اےجپ ،اواز
ما� ،بيان ما.
***
تاھك ايك بعد ايك هشيد ھتاات هوا اكرب نو وارو
ٰ
اوے ےھچ ،عيل اكرب ،عيل اكرب نوجوان ،اھٹارے
ورس ان نوجوان ،حسني ان ساےنم هشيد ھتيئ
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جايئ ےھچ ،حسني نو} حوصلھ ےھچ ھك اكرب ين الش
ُ
ُ
اھٹاوي ےن اهل �بيت ين الشو ان ساـھت سالوے ےھچ.
***
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ملقدس سيدان وموالان
ا ا
الجل يحل
اايع ا
لد
ابو القائد جوهر دمحم برهان الدين رضوان اهلل عليه
ھي 1411    ھ  -دار السالم ما مواعظ العرشة املباركة
عقد    رفماوي ،ھي مواعظ نورانية ما يس اجمللس السابع-
ان اايم ان درميان اترخي 1438 / 1 / 8ھ متام بالد اميانية ما -
ٰ
 relayكروا ما اوي،
ھي وعظ مبارك ان االقـتباسات النورانية  -الدايع االجل
سيدان عايل قدر مفضل سيف الدينط ع ين رزا مبارك يس
ٰ
طبع كروا ما ااي ےھچ.
3

مؤم�نني ين مجاعة! ےا امري املؤم�نني

موالان عيل بن ايب طالب ان شيعة خلصاء!
ھج امري املؤم�نني رسول اهلل ان برادر ےھچ ،ھج
رسول اهلل ين متںي امة خاصة ھچو ،دمحم عيل
فامطة حسن حسني  -مخسة اهطار ،ھي سگال ان
انمو ين ماال ان جپنار لوگو متںي ھچو ،مخسة اهطار
ين معر�فة ان كرانر ،اهنا دامن يس ول�گنار ھچو،
اهنا هشزاده امام الزمان ان دامن يس ول�گنار
ٰ
مؤم�نني متںي ھچو ،ھج امام الزمان ا زمني ين پيـھٹ
پر حارض ےھچ ،موجود ےھچ ،واجب الوجود ےھچ،
اپنا جانو ان قبةل ےھچ.
***
ٰ
خدا ين صلوات ادم ،نوح ،ابراهمي ،موىس،
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ٰ
عيىس ،دمحم ےنا عيل پر ،ےنا ا �بيوے ين نسل ما

ھج امامو ھتيا ھي سگال پر خدا صلوات ےنا سالم
پڑجهو ،اهنا دعاة مطلقني اوپر خدا تعاىل صلو ات
ےنا سالم پڑجهو.
 ...مؤم�نني ين مجاعة! امري املؤم�نني ين
ٰ
كعبة ما والدة ھتيئ ےھچ ،امس اعمظ ،اپ ين ماں
ٰ
صاحبة فامطة ےھچ ،هامش اپ ان جد ،فامطة كون؟
ٰ
بنت اسد ،اپ ان والدة ،ابوا اسد دكرا اسد.
***
جمي لنب يس چبھ ؤ ين تربية ھتايئ ےھچ ،دودھ
ٰ
يپ ےن چبھ ؤ ھمواٹ ھتايئ ےھچ ،ھي} شان پر ا عمل نو
دودھ يپ ےن فرزندو اپن سگال ھمواٹ ھتيا ےھچ،
ٰ
مهارا ابوايج صاحب ھي مهےن ا دودھ پاليو ےھچ،
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"ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ"،
ھي} مثل "ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ" ،اهنار تو
ےھچ برابر ،كويئ �بيان ان كرانر جوےيئ ےن! هر زمان
ٰ
ما امام الزمان �بيان كرے ےھچ ،اپ پرده ما هويئ
ٰ
تو دايع اهين رزا ليئ ےن جتين رزا اےپ اتنو �بيان
ٰ
كرے ،ھجمساوے ےھچ ھك ا كتابو ما سوں ےھچ؟
 ...مؤم�نني! متںي جانو} ھچو ےن ،برابر
جانو ھچو ،هشد ما ايك خالص  pure -هويئ،
اهين خويب سوں ےھچ؟ ھك ھي يھب خراب هنںي ھتايئ
ےنا اهنا اندر كويئ چزي موكو تو خر اب هنںي ھتايئ،
ھگنا ورسو لگن ابيق رےه ےھچ ،هشد ين خاص خويب
ما يس ےھچ ےنا هشد ما شفاء يھب ےھچ،
مؤم�نني ين مجاعة! اهين ذكر تو ھگين ےھچ
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حنل ين ،خدا تعاىل ھي حنل طرف ويح كيدو ےھچ،
ٰ
ٰ
ا مدھ مايھك طرف ويح كيدو ےھچ ،ا متارا واسےط
كتين حمنة كري ےن هشد مجع كرے ےھچ ،هكاں هكاں
جايئ ےھچ ،كيا كيا ھجاڑ پر ےھٹيب ےھچ ،كيا كيا ھپولو ما
يس ھكينےچ ےھچ ،ےنا يھچپ اندر هشد مجع كرے ےھچ،
ےنا لوگو اهےن استامعل كرے ےھچ.
***
خدا نو محد ےنا خدا نو شكر ،خدا ھي رّ
ميس
ٰ ٰ
كري اپو ھك ا بالد ما ،اتنز انيا ما ،افريقية الرشق ما
عرشة مباركة ھتايئ ،امام حسني ين ذكر پر سگال
مجع ھتايئ،
ٰ ...ا ُملك اتنز انيا ےن خدا ھي افريقية الرشق
ٰ
ان بالد ما ايك خاص جگھ ايپ ےھچ ،مساحة يھب
7

ٰ
ھمويٹ ،اابدي يھب زايدة ،قدرة ھي وسائل ےنا معنتو
عطاء كيدي ،مناظر يھب خوبصورت ےھچparks ،

يھب ےھچ ،ھگنا  parksےھچ ،ھي سگيل چزيو سوں
ٰ
ےھچ؟ ھك خدا ين اايت ،خدا ين قدرة قاهرة ےنا معنة
ظاهرة ين ايد ِدالوے ےھچ،
مؤم�نني ھج سگال اتنزانيا ما وےس ےھچ اهےن
ٰ
وصية كروں ھچوں :ا ُملك ،خوبصورت ُملك
متارو وطن ےھچ ،امها امطئنان ےنا سكون يس
قيّ
رهو ،وطن ين تر ما مهيشھ حصھ لو ،متارو
حصھ  contribution -منااي هويئ ،دعوة احلق ين
ٰ
بركة يس متےن خدا ھي ھج خري ےنا خريات ايپ ےھچ،
ھج ِخربة ےنا جتارب مال ےھچ اهےن وطن ين خدمة ما
رصف كرو،
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 ...مؤم�نني ين مجاعة! افريقية الرشق نو

دعوة هادةي ين اترخي ما يھب ايك مقام رهيو ےھچ،
دعاتو ان حمك يس ،دعاتو ين رزا يس ،اهين دعاء
يس ،اهين دعاء ين بركة يس سگال افريقية الرشق
ُ
ان ساحل پر اترا ےھچ ،ھي بركة يس سگال ھپال ھپوال
ےھچ ،ےنا بالد ما ھپيال ےھچ،
ابوايج صاحب سيدان طاهر سيف الدين
رضو ان اهلل عليه هپال د ايع ھتا ھج افريقية الرشق
ٰ
ٰ
ترشيف الاي ،مملوك ال دمحم يھب اپ ان ساـھت ھتو،
 ...ھي دايع ان قدوم ميمون ےن چپيس ورس متام
ھتيا ےھچ ،جعب اتفاق ےھچ ،ھي مناسبة پر عرشة
ٰ
مباركة نو ا اجامتع ےھچ،
مملوك ٰا ل دمحم وه زمان ين طرف نظر كروں
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ھچوں ،ھك حق ان دايع طاهر سيف الدين موىل
كيوا شان ان دايع پدهارے ،ےنا امي كوشش كرواما
ٰ
اوے هياں ھك دايع ھن پدهارے ،مگر عناةي ےن
منظور ھتو ،متاري جناة ےنا حيوة واسےط منظور
ٰ ٰ
ھتو ھك پدهارے ،ھي ايك زمان ھتو ،ےنا اج ا مثل
احلاح يس ،حمبة يس ،ولولھ يس متںي دايع نو
ٰ
انتظار كري رهيا ھچو ،حق ان دايع ااي ےنا هزارو
ٰ
مؤم�نني ااي،
ايك وقت سوں ھتو؟ ھك افريقية الرشق ان
بعض بالد ما امام حسني ين ذكر ےنا مامت يس
ٰ
ٰ
ٰ
ارعاض ،مـھن ھپراواما اوے ،ےنا اج ديھكو! ا شان

يس مامت كري رهيا ےھچ،
مؤم�نني ين مجاعة! ديھكو ،بصرية لو،
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غور كرو! ٰ ا سوں ےھچ؟ مملوك ٰ ال دمحم هياں ٰ اؤں
ھچوں ،ےنا متارا حق ما هياں ٰاوي ےن دعاء كروں
ھچوں ،ھي ايك معجزة ےھچ ،معجزة سوں؟ ھك
قلب االعيان ،دمشنو ھي سوں سوں كيدو ،ےنا
سوں سوں ار ادة ھتا؟ خدا تعاىل ھي اهےن تضليل ما
َ ّ ْ َ ياَ َ َّ َ ْ هَ َّ َ ُ ْ َ اً ُ
كيدا" ،ض ِلل ا ربنا القار منت مِـق" ،بغاة ان كيد ےن
تضليل ما كرےج  -ےا پروردگار!  -ےنا امي كيدا،
"ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ"،
ظمّ
 ...متارا اداره ؤ ےن من كرجو ،ھي بصرية پر
متارا فرزندو ين تربية كرجو ،حسني ين بركة يس
ٰ
خدا تعاىل متےن سگال ےن مدد اجپو.
***
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