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مؤم�نني ين مجاعة! ےا اهلل تعاىل ين جناب

ما ھگين توةب كري ےن كامل هطارة حاصل كري ےن
اهلل حبساھن ين حمبة ان سازوار لوگو! اهلل حبساھن
ٰ
رقان جميد ما رفماوے ےھچ"ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ" اهلل تعاىل وه لوگو ےن
پسند كرے ےھچ ھك ھج مهيشھ توةب كرات رےه ےھچ ےنا
مهيشھ اپك حاةل ما رےه ےھچ،
ےا پيارا عزيزو! ےا حسني ان عزادارو!
ٰ
ا عرشة مباركة ان دنو ما دل ما حق نو اع�تقاد رايھك
ےن ،سيد الهشداء مظلوم كربالء امام حسني ان مغ
ٰ
ٰ
نو شعور رايھك ےن ،انھكو يس انسو جاري كري
ےن ،نوحھ ےنا عويل ےن ظاهر كري ےن ،مامت كري
ےن ،ندم ےنا استغفار كري ےن ،جان ےنا جمس
ےن اپك ان كرانر ےنا اهےن مهيشھ اپك راھكنار متںي
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سگال ھچو ،جمس ان ذرة ذرة ےن هر دور ما اپك
كروانو ےنا مهيشھ اپك راھكوانو راستھ ،خون ان

قطرة قطرة يس شيطان ےن دور كروانو ےنا مهيشھ
دور راھكوانو طريق ،جان ين صورة ےن نور نور نور
يس روشن كروانو ےنا مهيشھ روشن راھكوانو ،ےنا
روشين زايدة كروانو رصاط مس�تقمي  -حسني ين
ذكر ےھچ ،بلكھ ھي} جنة ين طرف هپنچوانو راستھ
ےھچ بلكھ ھي} جنة ےھچ،
 ...رسول اهلل ھي جنة طرف هپنچوا نو راه
بتاوي ديدو ےھچ ،ھي راه سوں ھك -
ٰ
ٰ ٰ
مهيشھ حسني ان مغ پر اه ،اه ےنا اه هويئ،
ٰ
ےنا اه وبكاء ين خــواهــش ےنا چــاه هويئ،
ھك ھج ان سبب فرشتھ ؤ ين شاابيش ےنا واه هويئ.
***
2

رسول اهلل ھي بكاء كروانو رفمايو ےھچ تو بكاء
ٰ
ٰ
ين سوں معىن؟ ھك انھكو يس �فقط انسو نكےل اتنو}
ٰ
ٰ
هنںي بلكھ انسو نكلواان ساـھت درد نو اواز نكلوو
ٰ ٰ
جوےيئ ،اه! اه! نو نعره بلند ھتاوو جوےيئ،
مؤم�نني ين مجاعة! ايك لطف ےھچ ھك عريب
زابن ما ايك بكا مهزة بغري لھكايئ" ،ب"" ،ك"،
ےنا "الف"  -بكا ،ےنا ايك بكاء مهزة ان ساےھت
لھكايئ" ،ب"" ،ك" " ،الف" ےنا ھچيےل "ء" ،تو ھج
بكا مهزة بغري لھكايئ ھي مقصور هكوايئ ےنا ھج بكاء
مهزة ساےھت لھكايئ ھي ممدود هكوايئ ،يعين الف نو
ٰ
اواز دراز ھتايئ ،تو ھج بكا مهزة بغري لھكايئ اهين
ٰ
سوں معىن ھك �فقط انسو نكےل ھج مقصور ےھچ ھج
ما قصور ےھچ ،كيم ےھچ ،ےنا ھج بكاء مهزة ساےھت
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ٰ
لھكايئ اهين سوں معىن ھك انسو نكلو ا ان ساـھت
ٰ
ٰ
اه وزاري هويئ ،درد نو اواز نكلتو هويئ ھي بكاء
ين امكلية ےھچ ،اپن سگال تو امكل لگ هپنچنار لوگو
ٰ
ےھچ ،تو اپنو بكاء كيئ طرح هويئ ھك انسو يھب نكےل
ٰ
ےنا ساےھت ساےھت درد نو اواز يھب نكےل ،سيدان طاهر
سيف الدين ھي "اي سيد الهشداء" ان مرثية ما امي}
رفمايو ےھچ ھك "طول الزمان بكايئ" ،زمان ان دراز
لگ مارو بكاء ےھچ.
***
مؤم�نني ين مجاعة! ابوايج صاحب موىل ان
ٰ
وفاة ان بعد ا تيرسا عرشة مباركة ين جمالس مملوك
ٰ
ا ل دمحم ھي بعون اهلل تعاىل وبركة وليه عليه السالم
قامئ كيدي ےھچ،
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هپال عرشة مباركة ما ابوايج صاحب موىل
ےن سيدان طاهر سيف الدين ھي ھج ھج القاب ےنا
صفات يس خاص كيدا اهنا پر ذكرو ھتيئ� ،بيرسا
ٰ
ٰ
عرشة ما ھج ھج رقان جميد ين ايتو ےن سيدان طاهر
ٰ
سيف الدين ھي اپ ان هشز اده سيدان دمحم
برهان الدين پر وصل كيدي ےھچ ،اهنا يس بركة
ليئ ےن �بيانو كيدا،
ٰ
ٰ
هوے ا ورس سنة  1438ان اغاز ما  -ھج
16
 1438ےن جوڑو تو سول ھتايئ ےھچ ،ايك  -چار -
ٰ
16
16
سويمل ربيع االول
�تني ےنا اـھٹ  -مجةل سول ھتايئ،
ابوايج صاحب موىل وفاة ھتايئ ےھچ،
ٰ ٰ9
اهلل حبساھن ھي جمي موىس ےن نو اايت ايپ اهين
ٰ
ذكرو رقان جميد ما ےھچ ،لطف ھي ےھچ ھك "موىس" ان
116
عدد ےنا "الدايع" ان عدد اكيسو سول ھتايئ ےھچ ،ےنا
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موىس مرص ما شاانت ِدھكاوے ےھچ،
ھي} مثل اهلل حبساھن ھي لادايع االجل
16
ل
الفاطيم ابوايج صاحب موىل ےن سو ما امام
100
حامك امام ين اجلامع االنور ھج ما سو مناز نو ثواب
ٰ 9
ےھچ ،اهنا احياء ےنا ترممي ما نو اايت �بينات يس
خاص كيدا ےھچ،
ٰ ٰ 9
ٰ
تو ا سال امي نية كيدي ےھچ ھك :ا نو اايت يس
بركة ليئ ےن ذكرو كرےئي ،ےنا ابوايج صاحب موىل
ين معر�فة ان درجات ما چڑهتا جئےي.
***
(هيودةي بئريو  -رسول اهللصلع پر چكرو ھپي�كيت ھي رواةي ان
جمرى ما رفمايو)

ٰ
ا رواةي ما جعب خويب ےھچ ،وه هيودةي بئريو
راستھ پر چكرو ناھكيت هيت ،ےنا ھج هداةي ان راستھ
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ےھچ  -رسول اهلل  -اهنا پر چكرو ناھكيت هيت ،تاھك

�بيوے راستھ پر چكرو ناھكواان سبب راستھ خراب
ھتيئ جايئ ےنا حصة ما فرق پڑے ،ےنا ھج يھب ھي
راستھ پر يس گذرے اهےن تكليف ھتايئ،
ٰ
وه بئريو رسول اهلل ےن تكليف ھتايئ ،ےنا اپ
ٰ
ين حصة ما فرق پڑے ،ےنا اپ ين حصة ان سبب امة
ين حصة ما فرق پڑے ھت خاطر چكرو ناھكيت ،مگر ےنب
ےھچ سوں؟ غور يس ُسنو مؤم�نني! ےنب ےھچ سوں؟
ھك رسول اهلل ين حصة پر تو كويئ اثر ھن ھتيو،
ےنا ھي هيودةي خود �بامير ھتيئ گيئ ،ےنا ھج دن ھي
بئريو ھي �بيوے راستھ پر چكرو ھن ھپينكو ھت دن اهےن
حصة عطاء كروےنا خود رسول اهلل اهےن پريگو ا ےن
پدهارا ،ےنا اسالم ين معنة اهےن ميل گيئ...
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ےا رشيعة پر چلنار لوگو! هياں غور وفكر
كرواين جگھ ےھچ ،ھك ھج خشص هداةي ان راستھ
ويل اهلل ان اوپر چكرو ھپينكےس ھي خود چكرا دار
ھتيئ جاےس ،ےنا �بامير ھتيئ جاےس ،ويل اهلل تو ازل
يس مهيشھ اپك ےھچ ،اهنا يس كويئ جناسة نزديك
ھتيئ} ھن سےك،
ٰ
اج ان زمان ما لوگو ےن ھج يھب ذريعة يس ھج
بولوو هويئ ھت بوےل ،خراب پرچاؤ نكاےل ،ےنا
قمس قمس ين غلط واتو ھپيالوے ،ےنا چكرو ھپينكا}
كرے ،مگر ھي حق ان صاحب ےن كيئ اثر هنںي
كرے ،ھي تو هداةي ديتا} رهےس ،رسول اهلل ين
مثل مكحة ےنا موعظة حسنة يس ،ھبيل سھكامن
يس دعوة كرات} رهےس.
***
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ےا ھبائيو ےنا هبنو! رسول اهلل پر ھج وقت
ٰ
وه هيودةي بئريو چكرو ناھكيت هيت ھت وقت اپ كيئ
رفماؤات نوات ،مگر ھج وقت ايك خشص ھي جسمد
خُ
ان قبةل ما نامة  -ھج ےن نيرٹا هكيےئ ےھچ  -ھت نايھك
تو رسول اهلل ھي ھت} وقت وه خشص پر لعنة بويل
ديدي،
جسمد ان ممثول دايع ےھچ ،تو ھج خشص دايع
ےن جمي تمي بوےل ،ےنا چكرو ناھكواين كوشش كرے
ٰ
اهنا پر رسول اهلل ين لعنة اوي} جاےس،
هوے رسول اهلل ان دعاة رسول اهلل ين مثل}
معل كرے ےھچ ،زمان ان دايع ےن كويئ كيئ بد كالم

كرے تو دايع برداشت كري ليےس ،مگر امئة ےن
كويئ بولےس ،جنپنت ےن كويئ بولےس تو دايع برداشت
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هنںي كرے ےنا رسول اهلل ين مثل معل كرےس.

***
سيدي مقر الدين ھبائيصاحب  -سيدان هبة اهلل
ان هشزاده ھج ين قرب اجني ما ےھچٰ ،اپ ين سرية سوں
هيت؟ ھك جفرے عمل حاصل كرے ےنا كتابو لےھك ،راےت
ُ
ٰ
مجن جيم ےن نصف الليل لگن ارام كرے ،يھچپ ايھٹ
ےن شفع ان وقت لگن مناز ےنا دعاؤ پڑےه ،ھت بعد ايك
ھجاڑو ےل ےنا دايع ين حوييل ان چو طرف ھجاڑو
ُ
كرے ،ےنا چكرا ين ھتييل پواتان كاندها پر اھٹاوي ےن
چكرا پييٹ ما ناےھك،
ٰ
ٰ
ٰ
اپ ان كويئ دوست ھي اپ ےن هكيو ھك :اپ -
ُ
ٰ
دايع ان هشزاده ھچو ےنا ا مثل تكليف اھٹاؤ ھچو!
تو مقر الدين ھبائيصاحب ھي هكيو ھك :سيدان ان مارا
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اوپر ھگنا احسان ےھچ ،اهين معنة نو شكر هكاں

اداء ھتيئ سےك! ےنا متںي جو امي هكو ھك مںي دايع نو
فرزند ھچوں ،ھي وات برابر ےھچ ،مگر دايع الزمان
ُ
ين خدمة ما تكليف اھٹاواما مارا واسےط دنيا ےنا
ٰ
اخرة ما عزة ےنا رشف ےھچ ،ےنا معاد ما ثواب
َ َ ٰ ْ ُ َ َ ُ لاَّ مَ َ ُ َّ مْ َ َ عّ مْ َ
ےھچ" ،وما ه ِذ ِه القـمامة ِ ا غام الرح ِة و ِانلة"،
ٰ
ا چكرا ين ھتييل تو رمحة نو ےنا معنة نو وادل ےھچ،
ٰ
تو اهنا خيال ين پاكزييگ ان سبب ا مثل معل كرے
ٰ
ےھچ ،ےنا ا مثل اداء كرے ےھچ،
مؤم�نني ين مجاعة! دعوة ان مدينة ما وسوا
واسےط اولياء كرام پاكزييگ ےنا نظا�فة طرف دعوة
كرے ےھچ،
كڑپا يھب ھي مثل هپناوے ےھچ ،جان ےنا جمس
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ين حاةل يھب هبرت ھتايئ اهين طرف ُبالوے ےھچ،
ٰ
بعض وقت خيال ما سوں اوي جايئ؟ ھك دل

ما پاكزييگ ےھچ ،نظا�فة ےھچ ھت كفاةي ےھچ ،يھچپ كڑپا
جيوا يھب هويئ ،هچره جيوو يھب هويئ ،معل كرات
هويئ اي ھن يھب كرات هويئ ،جان ےنا خيال اپك ےھچ
تو ھي كفاةي ےھچ ،مگر ھي برابر ھن هكوايئ ،كمي ھك اگر
ً
جان حق�ي�قة اپك هےس ےنا خيال ما پاكزييگ هےس
تو اهنو اثر اهنا جمس پر ،اهنا كڑپ ا پر ،اهنا كام پر
پڑےس} ،اهنو سگلو هبرت} هےس ،ےنا امي يھب ےنب ےھچ
ھك جمس ےنا كڑپا ين حاةل برابر هنںي هويئ تو اهنو
ٰ
اثر خيال پر پڑے ےھچ ،شيطان اوي ےن ھبرايئ
جايئ ےھچ ،ےنا خراب خيالو ما ھپنساوي دے ےھچ،
هوے كويئ جمس برابر راےھك ،كڑپا برابر هپےن،
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مگر جان ما ےنا خيال ما} خايم ےنا انپايك هويئ ھي

تو ھگنو نقصان كرے ،اهنا يس تو معاد ان درجات
ٰ
ما فرق پڑي جايئ ےھچ ،ےنا جو انپايك ھگين اوي
جايئ تو جنايت ما} سؤال ھتيئ جايئ ےھچ،
تو رصاط مس�تقمي سوں ےھچ؟ ھك جمس ےنا جان
�بيوے ين نظا�فة نو خيال راھكوو جوےيئ ،اهنا سبب
ٰ
ٰ
ٰ
ا چكرا ان عامل يس ،ا دنيا يس ازاديگ ين معنة مےل ےھچ،
هر زمان ما اولياء كرام ھج ين ذات رصاط مس�تقمي
ٰ
ےھچ ھي سگال مؤم�نني ےن ا ابره ما أتكيد كرات رهيا.
***
ےا عزيزو! متںي ھي ُسنو ھك رسول اهلل ھي
ٰ
رفمايو ےھچ ھك متںي رقان ان راستھ ےن صاف راھكو،
ےنا ھي راستھ سوں ےھچ؟ ھك متارو مـھن! ھي امام پر
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دالةل كرے ےھچ ،تو امام الزمان ان ابو ايج صاحب
حسني امام ان مـھن مبارك نو سوں پوھچوو!
ٰ
ھي اهوا راستھ ےھچ ھك ھج ان سبب رقان ابيق
ٰ
ٰ
ےھچ ،رقا ِن انطق امام ابيق ےھچ ،ےنا رقان ين سورتو
ٰ
دعاة ابيق ےھچ ،اهوي دعاء حسني ھي اخري جسدة
ٰ
ما اپ ان لب مبارك يس كيدي ےھچ ،اهنو مسك
ٰ
قيامة لگ هم�كتو رهےس ،اج هميك رهيو ےھچ
مؤم�نني! هميك رهيو ےھچ.
***
(سيدان طاهر سيف الدينرض رفماوے ےھچ)
دنيا ان كامو تو چےل} ےھچ مگر حسني ان دن تو
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�فقط نو ےھچ ،يھچپ رفماوے ےھچ ھك زےه نصيب وه
خشص ناھك ھج ھي دنو ےن غنيمة ليئ ےل ےنا جعب
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وه خشص ين ےب پروايه پر ،ھج ھي دنو ما ويپار ما

ال يگ رےه ،دكان داري كرے اي جيبا كامو ما ھپرے
ٰ
ےنا جمالس ما حارض ھن ھتايئ ،ا بركات ےن ھن ےل،
ٰ
بركات اپواين ھگين ھگين همتيد كرےئي ےھچ ،كتين كتين
كرےئي ےھچ ،متارا ساےنم ےھچ ،ديھكو سوں سوں
كرےئي ےھچ ،تو سگال ان حق ما دعاء كروں ھچوں
ٰ
ٰ
خدا سگال ےن توفيق اےپ ھج ےن توفيق ايپ ےھچ ھت
ٰ
ٰ
ٰ
ےن يجه ھگين اےپ ھج ےن بركة ايپ اهےن ھگين اےپ ،ھج
ٰ
بركة ليوا يس دور هويئ ھت ےن بالؤں ھچوں ھك اؤ
ٰ
ٰ
اؤ! بركات لو سعادات لو ،حسني ين ذكر ما انسو
ٹپكاوي ےن جنة خريدي لو.
***
مؤم�نني ين مجاعة! احزان ےنا اجشان ين عالمة
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ٰ
متارا پورا جمس يس ظاهر ھتايئ ،متاري اـھكن ان اپپن
ٰ
پر ورم اوي جايئ ،ےنا متارا پورا جمس پر حسني ين
ٰ
مصيبة ےن ايد كري ےن ورم كمي ھن اوي جايئ!
 ...ےا عزاداران حسني! حسني پر حزن
ٰ
ان سبب اتنو رويئ لو ،ھج مثل رقان اداء كرے
ےھچ "ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ" ،يوسف ين رفايق ما يعقوب اتنا رواي
ٰ
ھك اـھكن ين كاالس چيل گيئ ،ےنا رووا ان سبب ھي
سفيد ھتيئ گيئ،
مؤم�نني ين مجاعة! ارے متںي حسني ان اوپر
ٰ
روسو تو متاري انھكو روشن ھتيئ جاےس ،متارو
هچره  -مـھن روشن ھتيئ جاےس.
***
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هفرست

اجمللس االول
 1 .1روشين زايدة كروانو رصاط مس�تقمي  -حسني ين
ذكر ےھچ 	
ٰ
2 .2بكاء كيئ طرح هويئ ھك انسو يھب نكےل ےنا ساےھت
ٰ
ساےھت درد نو اواز يھب نكےل 	
ٰ ٰ
 3 .3اجلامع االنور ين  ...ا نو اايت يس بركة ليئ ےن
ذكرو كرےئي 	

4

4 .4ويل اهلل ان اوپر چكرو ھپينكےس ھي خود چكرادار ھتيئ
جاےس 	

6

5 .5ھج خشص دايع ےن جمي تمي بوےل ،ےن چكرو ناھكواين
ٰ
كوشش كرے اهنا پر رسول اهلل ين لعنة اوي}
جاےس 	

9

.6

6تو رصاط مس�تقمي سوں ےھچ؟ ھك جمس ےنا جان
�بيوے ين نظا�فة نو خيال راھكوو جوےيئ 	
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1
3

10

ٰ
7 .7رسول اهلل ھي رفمايو ےھچ ھك متںي رقان ان راستھ ےن
صاف راھكو 	
ٰ ٰ
8 .8اؤ اؤ! بركات لو سعادات لو ،حسني ين ذكر ما
ٰ
انسو ٹپكاوي ےن جنة خريدي لو 	
ٰ
9 .9احزان ےنا اجشان ين عالمة  ...متاري اـھكن ان اپپن
ٰ
پر ورم اوي جايئ 	
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