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مؤم�نني ين مجاعة! ےا اهلل حبساھن ان نور ھج
مَ
ابدايع ازيل مشكوة يس عال ما ھپياليئ ےھچ ،ےنا
مَ
نوراين عال طرف اميان ان لوگو ےن هپنچاوے ےھچ،
ھي نور ،ےنا ھي نور هجاں يس مچےك ےھچ اهين معر�فة
ان كرانر لوگو!
ٰ
 ...ا نور ين صورة هر مؤمن ان جان ےن مےل
ےنا جان اهنا يس مهيشھ قريب رےه ،ھي واسےط
جنپنت ان اپچنما حسني ھي كربالء ما هشادة اختيار
كيدي ،ےنا دمشنو پر جحة كرات هوا رفمايو ھك :متںي
جگت ما ديوو ليئ ےن ڈهونڈسو تو مارا سوى نيب نو
ٰ
نواسھ نظر هنںي اوے ،ھي حسني ان جد رسول اهلل

ےھچ ،ھج انبياء ان مثرة  -ھپل ےھچ ،ےنا مشكوة الضياء
 روشين ين مشكوة ےھچ ،ذؤاةب العلياء  -بلندي1

ان ٹوچن ےھچ ،ھي رسول اهلل ين طرف قرةب حاصل
ٰ
كروےنا مهيشھ قصد ان كرانر ،ےنا اپ ين رشيعة
مطابق معل ان كرانر اپن سگال ےھچ.
***
امئة ان استتار ان نزديك دعاة مطلقني نو
سلسةل جاري ھتيو ،هر دايع امئة ان نور ان
مشكوة ےھچ ... ،ھي امئة نو نور دعاة يس مچےك
ےھچ ،دايع ےن كويئ بصرية يس ديےھك تو امام} نظر
ٰ
اوي جايئ ےھچ ... ،هر دايع مشكوة الدعوة ما
َْ ُ
َ
رْ
اض َوأ � ِنباس ےھچ ،روشن ديوا ےھچ ،ھي دعاة ان نور
ٰ
يس دنيا ےنا اخرة ما سعادة ين زنديگ گذارانر متںي
سگال ھچو،
ٰ
تاھك دعاة نو سلسةل ابومنا دايع اقا سيدان دمحم
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برهان الدين ين طرف هپنچو ،ھي موىل ھي هند،
مَ
سند ےنا مين ما ،ےنا متام عال ما اجلامع االنور ين
مشكوة ےن ےنا اهنا نور ےن ھپيالوي ديدو.
***
ٰ
اج محبد اهلل تعاىل و�بربكة وليه عليه السالم
ٰ 7
ساتيم اةي "مشكوة" ين ذكرو كرےئي ،ھج ےن
ابو ايج صاحب موىل ھي اجلامع االمقر ين ھتپر يس
مَ
عال اميان ما
بين هوي شباك ما يس نكاےل ےھچ ےنا ِ
مؤم�نني ان ھگرو ما هپنچاوے ےھچ ،ےنا مؤم�نني ےن
حق�ييق مشكوة  -ويل اهلل يس قريب كري ےن
اهين كااي پليٹ دے ےھچ ،مؤم�نني ےن اهوا بناوي

دے ےھچ ھك گواي فرشتھ هويئ ،اهنا اخالق ديھكو،
اهين زابن ديھكو ،اهنا خياالت ديھكو ،اهنا افكار
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ديھكو ،اهنا لباس ديھكو ،اهنا هچره ديھكو ،اهنو

ويپار روزگار ديھكو ،اهنو متام اقو ام ساےھت معامةل
ٰ
ديھكو ،ا سگيل معنتو ابوايج صاحب موىل ھي
ٰ
مؤم�نني ےن اپ يس قريب كري ےن عطاء كيدي
ٰ
ےھچ ےنا اپ ھي ھج ھج دعاة ان ديون ابيق رهيا ھتا اهےن
اداء كرواين نهَ ضة قامئ كيدي،
ٰ
مؤم�نني ان گامو ما جسمدو اابد كيدي،
مدارس بنااي ،عمل ين جامعة ين مباين بناوي،
ٰ
حفظ القران واسےط معاهد بنااي ،سيدان طاهر
سيف الدين ان رسائل ان َدين ےن اد اء كيدو ےنا
سگال كرات اعىل  -امام حسني نو نوحھ ےنا عويل
ٰ
نو َدين ھج ورسو يس چلو اوي رهيو ھتو اهےن
ٰ
سوں شان يس اد اء كروو رشوع كيدو ،اج اپن
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ٰ
ا جملس ما ھٹيبا ےھچ ھي ابوايج صاحب موىل ين
ٰ
مسايع ان ھپل ےھچ ،خدا متےن ا ھپل مبارك كرے.
***
مؤم�نني ين مجاعة! ابوايج صاحب موىل
اجلامع االنور ان احياء ےنا ترممي نو معل كرے ےھچ،
ےنا ھج وقت مشكوة لگاواين رضورة پڑي ےنا اهين
حبث ھتيئ ھك ھي كيئ شاكةل ين هويئ؟ ےنا اهنا پر
سوں چزي هويئ؟
ٰ
تو اپ اهےن اجلامع االمقر ان و اهجة يس اجعاز ين
ٰ
شان يس نكايل ےن بتاوے ےھچ ھك ھي ا مثل هويئ،
ٰ
ھج اجلامع االنور ما ال ےگ ،تو گواي ا مشكوة امئة ين

جوامع نو شعار  symbol -بين جايئ ےھچ ...
حىت ھك ھج مؤمن جح پر جايئ ےھچ ھت وقت يھب
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عر�فة پر ،مزدل�فة ما ،مىن ما ،هر جگھ مشكوة

نو شعار بلند ھتايئ ےھچ ،ےنا مؤم�نني اهين طرف
ٰ
ھكينچايئ ھكينچايئ ےن اوے ےھچ ،اهنا يس قريب
ھتايئ ےھچ ےنا اهنا ساھي ما مجع رےه ےھچ،
 ...اجلامع االمقر ان واهجة ان مجين ےنا دايب
طرف ما ھچڑيا پر ايك شباك ےھچ ھج ھتپر ما كَنده
ےھچ ،ھي شباك ان اندر ےب جانب ما "دمحم وعيل"
لھكو هوو ےھچ ےنا ومچا مشكوة ين شكل ےھچ ،ھج
امي واحض كرے ےھچ ھك ھج وقت امام پرده ھتاےس تو
ٰ
ا سورج دمحم ےنا عيل نو نور ےنا �بيوے ان هشزاداؤ
امئة نو نور  -اهنا د ايع ھج مشكوة ےھچ اهنا يس
ظاهر ھتاےس ،ےنا ھي نور سرت ان زمان ما جعب شان
يس روشن ھتيو.
***
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امئة طاهرين ان زمان ما �قنديلو ےنا فانوسو ين
ٰ
ھگين امهية هيت ،اج يھب فامط�يني امئة ين حسنة مرص
ما ابيق ےھچ ،خاصة هشر رمضان ان فانوس lantern
بناوے ےھچ ،اهےن فوانيس رمضان ےهك ےھچ،
 ...هر زمان ان صاحب ھج جامسين قالب
ٰ
هچرهء انور اتنا شفاف
ان
پ
ا
ما ترشيف الوے ےھچ
ِ
مشكوة ےھچ ھك اهنا اندر ھج مصباح ےھچ ،نور ےھچ ھي
ٰ
نظر} اوي جايئ ےھچ.
***
ٰ
ٰ
ےا رقان ان پڑهنار لوگو! اةي النور ين تالوة كرات
ٰ
رجهو مهيشھ ،پڑهو ھچو؟ اةي النور ين تالوة سگال
ميل ےن كرو.

ٰ
(سگال حارضين مؤم�نني ھي ميل ےن اةي النور ين تالوة كيدي)

***
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مؤم�نني ين مجاعة! ابوايج صاحب موىل
ٰ
جعب معل كرات ھتا ،اپ امام الزمان ان د ايع ےھچ،
بلند مقام ما ےھچ ،مشس الدعاة املطلقني ےھچ،
مگر مؤم�نني ےن كيوا قريب كرات ھتا ھك هر قمس ان
ٰ
لوگو اپ يس قريب ھتاات ،كويئ ےن ذرا خوف ھن
هويئ ،بس امي} هويئ ھك موىل اپےس ُ
جاسو تو سگلو
هسل ھتيئ جاےس  ...مؤم�نني سوں كرات ھك اهنا
متام مه مغ فكر سگلو موىل ےن رعض كري جاات،
ٰ
ٰ
ےا موىل! اپ سگلو كفاةي كري اجپو ےنا ھي
ٰ
سگال ارام يس زنديگ گذارات.
***
ھج عيل خدا ان مهنام ےھچ ،خدا ان مهظر
ےھچ ،ھج خدا ين مظعة ين ذكر كرات هوا امام
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زين العابدين دعاء ما رفماوے ےھچ ھك َ"ا َّلدانيِْ فيِْ
ُ ُ ّ َ ْ َ ليِْ يِْ ُ ُ
ّ
عل ِو ٖه ،العا ف دن ِو ٖه" English ،ما هكيےئ
in his greatness, great in his

"near

"nearness

اهنا بلندي ما  greatness -ما ھگنا قريب
ےھچ near ،ےھچ ،ےنا قرةب ما ھگنا بلند ےھچ ،بلندي
ما قرةب بتاوے ےھچ ےنا قرةب ما بلندي بتاوے ےھچ.
***
ابوايج صاحب موىل ين حرمة يس ،ھج موىل
نو فيض  -فيض املوائد الربهانية مؤم�نني ان ھگر ھگر
هپنچو ےنا مؤم�نني ان ھگر ھگر ےن  upliftكري ديدا،
ٰ
حفظ القران ين نهَ ضة هر ھگر ما قامئ ھتيئ گيئ،
تاھك حسني ان نوحھ ےنا عويل يس تو هكاں ےن هكاں
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جمس ےنا جان ےنا مؤم�نني ان ھگرو ےن  upliftكيدا،
ٰ
تو هوے وه دن كيوارے اؤےس ھك ھج ما
كشف كيل ھتيئ جاےس ،ظاهري مقلة ان ساـھت
عليم اشارات ےنا رموز نو رزق تو ھگر ھگر هپنيچ
گيو ،هوے حق�ييق عمل كيوارے ھگر ھگر ما كشف
ھتيئ جاےس؟ خدا مهےن ھي شتاب ےنا شتاب ِدھكاوے.
***
لوگو پر سوں واجب ےھچ؟ ھك موىل يس قريب
ھتاات رےه ےنا دل ما موىل ين مظعة راھكتا رےه ،تو
موىل اهےن هكاں ےن هكاں هپنچاوي دےسي!
ےا ويل اهلل ين مظعة ان راھكنار ےنا اهين ش�ف�قة
ان اپلنا ما پلنار لوگو!
متںي موىل يس جتنا قريب ھتاسو اتين متاري
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روشين زايدة ھتايت جاےس ،هچره روشن ھتاتو
جاےس ... ،اخو ان الصفاء ما �بيان ےھچ ھك دهويب
كڑپا دهويئ ےھچ ےنا سورج ما ُسھكاوے ےھچ تو كڑپا
سفيد ھتايئ ےھچ ،ےنا دهوپ ما هچره ان رنگ ما
فرق پڑي جايئ ےھچ ،ےنا موىل اتنا بلند ےھچ ھك اهنا
يس قريب ھتاسو تو هچره يھب روشن ھتاےس ےنا
كڑپا يھب روشن ھتاےس ،لباس  -لباس االنور ھتيئ
جاےس ےنا نور نور يس هر چزي نوراين ھتيئ جاےس.
***
ابوايج صاحب موىل سيدان دمحم
ٰ
برهان الدين ين اميد هيت ھك مؤم�نني رقان حفظ
كرے ،مملوك ٰا ل دمحم وارموار دعاء كروں ھچوں
ھك هر مؤمن ان ھگر ما ايك تو هويئ ھك ھج ےن پورا
11

ٰ
ٰ
رقان ايد هويئ ،پورا رقان حفظ هويئ،
ٰ
رقان ان حفظ ين بركة هر ھگر ےن هپنےچ ھي نية
ٰ
يس جمي امكان هويئ تمي مؤم�نني ا ر اه پر پواتان
ھگر ما جملس كرے ھج ما امئة طاهرين ،دعاة
مطلقني  -خاصة موالان طاهر سيف الدين ےنا
موالان دمحم برهان الدين ين ّمنة ماےن ،ھي سگال ان
قصائد ين تالوة ھتايئ ،فضائل ين ذكر ھتايئ ،امام
حسني پر نوحھ ےنا عويل ھتايئ ،مرايث پڑهايئ ےنا
ٰ
رقان جميد ين ترتيال او جتويدا هبرت شاكةل يس تالوة
ھتايئ ھج ما مهار ا ھگر ان فرزندو ،ابناء اجلامعة،
مدارس اميانية ان فرزندو ےنا مؤم�نني شامل ھتايئ،
ٰ
ٰ
خدا تعاىل سگال ےن ا امر ما ايري اےپ.
***
12

ےا اهل والء دار السالم! متںي سگال ابوايج

صاحب موىل ےن وارموار ھگنا احلاح يس ،اخالص
يس رعض كرات رهيا ھك عرشة مباركة ين جمالس
هياں عقد رفماوے ،ےنا ابوايج صاحب موىل ان
وفاة ان بعد يھب متںي سگال رعض كرات رهيا ،تاھك
هياں ان حمرتم رئيس ھي يھب  invitationپيش كيدو
ُ
 ...مؤم�نني ھي هممانو ےن پواتان ھگرو ما يھب ااترو
ٰ
ٰ
اپو ےنا كرامة كرے ےھچ ،ا يھجمس ےن ھك حسني ان
هممان ےھچ،
جسمد  ،constructionٹوٹك بناوو ،منڈپ
لگاوو ،كتنو ھموٹو كام ،مگر حسني ان انم پر
سگلو كتنو جلدي ھتيئ گيو ،كمي ھتايئ ےھچ ھي تو
خدا جاےن ےھچ ،حسني جاےن ےھچ ،اهين ايري،
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اهين مدد ےھچ ،هنںي تو كمي ھتايئ!

جامعة ےن رشف مےل ےھچ ھك عرشة مباركة
ين جملس ين تز�يني ين خدمة ےن اجنام دے،
ابناء اجلامعة الس�يفية ،خدمة گذارو  -سورت،
كرايچ� ،نريويب ےنا مرول ميل ےن خدمة كرے
ےھچ ،هجاں ديھكو وهاں حسني ،حسني،
حسني ان پرمچ ال يگ رهيا ےھچ ،ابوايج صاحب
موىل ان خط ما "اي عيل" ےنا "اي حسني" دييھك ےن
حزن پيدا ھتيئ جايئ ےھچ.
***
متام مؤم�نني مؤمنات ےنا چبھ ؤ خدمة كري
رهيا ےھچ ،سوں خدمة؟ ھك حسني پر نوحھ ےنا
عويل ظاهر كري ےن مؤم�نني ھبائيو ےنا هبنو ےن
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حسني پر ُرالواما مدد كرے ےھچ ،خدا متےن ھگين،
ٰ
ھگين ےنا ھگين جزاء اجپو،
ٰ
 ...اج سوں ےھچ؟ متارا ساےنم ےھچ ،ھك انهنا
چبھ ؤ اپچن ـھچ ورس ان  -هشادة پڑےه ےھچ سگال
رويئ ےھچ ،نوحھ ےنا عويل ظاهر كرے ےھچ،
ٰ
 ...مملوك ال دمحم ےن ھگين خويش ےھچ،
ٰ
متاري ھگين حتسني كروں ھچوں ھك متںي ا مثل سگال
ميل ےن سگال ھي خدمة كيدي ،ھگرے ھگر گيا مردو،
بئريو ،چبھ ؤ ،طلبة ،بئرياؤ يھب گيا منتسبات سگال
ٰ
ھگرو ما جملس كيدي ،اهنو اثر كيوو ھتيو؟ اج هياں
مَ
ٰ
ےنا متام عال ما ديھكو! ا سگلو كوين حسنة ےھچ؟
ابومنا دايع برهان الدين موىل ين حسنة ےھچ.
***
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هپال دايع موالان ذؤيب ،ذؤاةب الدعاة
ٰ
ٰ
املطلقني ،جعب حق ين اةي ےھچ اپ ھك سرت ان دعاة
ان هپال فاطيم دايع سيدان ذؤيب عاشوراء ان دن
وفاة ھتايئ ےھچ ،ےنا حدود ما يس ھكمبات ان اندر
موالي امحد ھج ين قرب ےھچ وهاں ھكمبات ما ھي يھب
عاشوراء ان دن وفاة ھتايئ ےھچ،
48
 ...اڑاتليامس دايع موالان عبد احلسني
حسام الدين ےھچ ،ھج ين والدة سنة ابرسو
اوگنچاليس ( )1239ما عاشوراء ان دن ھتيئ ےھچ،
200
اهےن ّبسو ورس ھتايئ ےھچ.
***
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6 .6اةي النور ين تالوة سگال ميل ےن كرو 	 .
7 .7موىل اپےس ُ
جاسو تو سگلو هسل ھتيئ جاےس 	
َ
ُ َْ
ُ
"8 .8ا َّ ا
لدنيِْ يِْف ُعل ّ ِو ٖه ،ال َعاليِْ يِْف ُدن ّ ِو ٖه" 	
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9 .9حسني ان نوحھ ےنا عويل يس  ...مؤم�نني ان
ھگرو ےن  upliftكيدا 	

9

1010موىل يس جتنا قريب ھتاسو اتين متاري روشين
زايدة ھتايت جاےس 	

10

1111سيدان دمحم برهان الدين ين اميد هيت ھك مؤم�نني
ٰ
رقان حفظ كرے 	

11

1212حسني ان انم پر سگلو كتنو جلدي ھتيئ گيو 	
ٰ
1313ا سگلو كوين حسنة ےھچ؟ ابومنا دايع
برهان الدين موىل ين حسنة ےھچ 	

14

1414هپال فاطيم دايع سيدان ذؤيب عاشوراء ان دن وفاة
ھتايئ ےھچ 	
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