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مؤم�نني ين مجاعة! ےا اهلل حبساھن ھي ھج

ھج مو اقيت كيدا ےھچ اهنا مطابق رشيعة ان امعال
ُ
ليئ اھٹنار لوگو! مناز ےن مناز ان و�قتو پر پڑهنار!
دعوة ين جمالس ين حرمة رايھك ےن دايع ےن اول
وقت ما ،هپال وقت ما جواب ديئ ےن ،حارض ھتيئ
ےن اهلل تعاىل ين رضوان ان ،خويش ان حاصل
كرانر متںي سگال ھچو ،امي يھجمس ےن حارض ھتاانر
ھچو ھك حق ان صاحب امام الزمان ےنا اهنا د ايع
ےن اول وقت ما "لبيك" هكوو ھي مالِ ،مل�كة،
ٰ
اهل و اوالد كرات خري ےھچ ،اهنا سبب ا سگيل
چزيو ما بركة ،بركة ،بركة ھتاےس.
***
حمرم احلرام ين �بيرسي اترخي يس عاشوراء لگ
1

حسني ين ذكر ان كرانر ،حسني پر روانر ،مامت

كرانر ،نوحھ ےنا عويل ےن ظاهر كرانر متںي سگال
ھچو ،ےنا زمان ےنا مكان ان قيد يس بلند ان ھتاانر
متںي سگال ھچو ،حسني ين ذكر كرانر مؤم�نني
ےن كويئ وقت ھتاك ال گتو} نيھت ،بلكھ حسني پر
ٰ
اه وزاري كروا يس اتزيگ ےنا نشاط ودهتو} جايئ
ےھچ ،ےنا هر مكان ما هجاں يھب مؤمن وےس ےھچ
ھي حسني ين ذكر وه} شان يس كرے ےھچ ھك گواي
ٰ
كربالء ما هويئ ےنا اه وزاري كرات هويئ ،ھچواٹ
100
سو ھبائيو
ھچواٹ گامو ان اندر ،متام عامل ما كويئ جگھ
50
هےس ،كويئ جگھ چپاس �فقط ،انهنا انهنا گام ما
حسني ين جعب شان يس سگال ذكرو كرے ےھچ
ٰ
ا دنو ما،
2

21

مؤم�نني ين مجاعة! ھج وقت اكيويامس امام ھي

سرت اختيار كيدو ،ھج ما كئينك مكحتو ےھچ ،تو
دعاة مطلقني ےن قامئ كيدا ھج سگال امام الزمان
ين نداء ےن جواب ديئ ےن فداء فداء ھتيئ گيا ،مناز
ين اذان ديدي تو وقت پر ديدي ،مناز قامئ كيدي
تو وقت پر كيدي ،ھي مطابق هر معل اول وقت
پر ،افضل وقت پر كيدو ،اهل و اوالد ،مال،
مل�كة يس فداء ھتيئ گيا ،ھي دعاة ان اتبعني متںي
سگال ھچو ،تاھك ابومنا دايع ترشيف الاي ،جعب
ٰ
اپ نو ھٹيمو انم ےھچ ،ھك سيدان  -چبھ ؤ هكو  -دمحم
ٰ
برهان الدين ،جعب اپ ان اشارة پر زمان ھپرتو
ٰ
ھتو ےنا مكان اپ ين خدمة كرتو ھتو.
***
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ےا عزيز برادرو! گذشتھ جملس ما
ٰ
اجلامع االنور ين هپيل اةي نظا�فة پر محبد اهلل تعاىل
ذكرو ھتيئ ،ابوايج صاحب موىل ےن اهلل حبساھن
ھي اجلامع االنور ان احياء ےنا ترممي ما ھج �بيرسي
ٰ
اةي يس خاص كيدا اهنا پر ذكرو كرےئي ،ھي سوں؟
27
ھك ستاويس همينھ ين مك مدة ما ،مك  durationما
الدايع االجل الفاطيم جامع انور ےن احياء كرے
ےھچ،
7
2
2
27
 ...ستاويس ما ےب ےنا سات ےھچ ،ےب ےنا
7
9
ٰ 9
ّ
سات مالوےئي تو نو ھتايئ ،تو نو اايت �بينات ےن
27
ابو ايج صاحب موىل اجلامع االنور ما ستاويس
همينھ ما ظاهر كرے ےھچ.
***
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ٰ
هوے ا دنيا ما زمان ےنا مكان ان عامل ما
اولياء كرام سوں شان بتاوے ےھچ ،ھك ھج وقت
ٰ
امام ھي پرده اختيار كيدو ےنا سرت نو زمان ايو،
ٰ
ےنا دعاة قامئ ھتيا ،شتاء اوي ،سياال  winter -ين
ٰ
مومس اوي ،ےنا وقت كتنو گذرو؟ ھك هزار ورس
ان قريب ،ےنا مكان كتنو بداليو؟ ھك دعوة مرص
يس مين گيئ ،مين يس هندوستان ،هندوستان
ما الگ الگ بالد ما گيئ ،زماانؤ بدالاي ،مكانو
بدالاي ،مگر دعاة ھن بدالاي ،ےنا مؤم�نني ےن ھن بدلوا
ٰ
ديدا ،امام ےن ھج هعد اپو ےھچ اهےن برابر وفاء كيدو.
***
ساعة يعين وقت نو ايك حصھ گرےچ ھي حصھ
ھگنو مك هويئ ،ايك  secondاي اهنا كرات يھب مك هويئ
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ےنا ايك كالك ےن يھب ساعة ےهك ےھچ ےنا ساعة
قيامة ےن يھب ےهك ےھچ ،ےنا الساعة االخرية يعين
ھچييل ھگڑي  -ےنا مهنا ھج ھگڑايل استامعل ھتايئ ےھچ
اهےن يھب ساعة ےهك ےھچ.
***
ےا اهل والء! دنيا ان امور ما سوچنو ،كويئ
خشص رات دن حمنة كرے ،ےنا ھي يھب كيئ
جگھ ،وه  countryما ھج ھگين  advancedگنايت
هويئ ،مگر كيئ امكيئ س�كتا نيھت ،ےنا كويئ انهنا
گامڑا ما رهتا هويئ ےنا دن مـا ھگنو مك  -ھتوڑو كام
كرات هويئ ،مگر ھگنو امكيئ ےل ےھچ،
ٰ
ٰ
تو ا �بيوے خشص ےن ا خيال فوت ھن
ٰ
ھتاوو جوےيئ ھك رزق اپنار تو خدا ےھچ ،اهين
6

خويش حاصل كري ےن رزق امكويس تو ےنم
سنتوش ين دوةل ملےس ،ھي سنتوش � -قناعة
  contentmentاهوو خزاةن ےھچ ھك كويئ وقتھكوےٹ هنںي،
ےا ويپاري قوم! ےا ٗ
داودي بوهره! متارا
بزرگو دعاتو ين دعاء ليئ ےن دعاتو ين رزا ليئ
ےن ويپار واسےط دنيا ما هكاں هكاں گيا ،مين
ما ،هندوستان ما ،پاكستان ما ،الگ الگ
ٰ
هشرو ما گيا Sri Lanka ،گيا ،هياں  Africaااي،
 Madagascarگيا Far East ،گيا Europe ،گيا،
 Americaگيا ،خلجي ان بالد ما گيا ،ےنا ھگنو ويپار
ٰ
ٰ
كيدو ،خدا ھي بركة يھب ھگين ايپ ،ےنا ھگين اےپ متےن،
ٰ
ےنا اعىل بركة سوں ايپ؟ ھك تفكر ين عبادة ابيق
7

ريه ،ھي سوں؟ ھك ويل اهلل ين خويش طلب كرات
رهيا ،اهےن كويئ وقت ھبويل ھن گيا ،تو متارو سگلو
سالمة رهيو ،خدا متےن سالمة راےھك ،دمشنو ھي ھگين
كوشش كيدي ھك عقائد بگاڑے ،خصوصا حسني
ين ذكر يس ،نوحھ ےنا عويل يس كيوا روكا ،مگر
متںي ُركا؟ ُركا متںي؟  Africaان لوگو! متےن پوھچوں
ھچوں! متںي ُركا كويئ دن؟ ...
مؤم�نني ين مجاعة! تو ھي سگال ھي نوحھ
كراؤانر موىل سيدان طاهر سيف الدين ےنا ابوايج
صاحب موىل سيدان دمحم برهان الدين ےن هياں
ٰ
 Africaاوا يس روكواين ھگين تد�بريو كيدي ،ےنا
ھج يھب امور بنا ،مگر متارو تفكر ھي} رهيو ھك مهارا
گام ما مهارا موىل كيوارے پدهارےس؟ متارو كيئ
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ٰ
فوت ھن ھتيو ،اےج متںي كيوا ھچو؟ ھك نراال ھچو.

***
ےا وقت ين معر�فة ان كرانر لوگو! انسان
دنيا ما ھپرے ےھچ ،ےنا ھج ھج جگھ جايئ ےھچ اهنا
ٰ
واسےط مقرر  programكرے ےھچ ،ھك ا جگھ ما
مهںي اتنا وقت ما كيئ طرح زايدة غنيمة ليئ لئےي؟
ھتوڑا  timeما كيئ طرح ھگنو حاصل كري لئےي؟
ھج مثل چبھ ؤ  amusement parkما جايئ
ےھچ ،ےنا الگ الگ  ridesما اهےن جاوانو شوق هويئ
ےھچ ،ےنا بعض وقت  lineھگين مليب هويئ ےھچ ،تو
ھي چبھ ؤ تد�بري كرے ےھچ ،تاھك ھتوڑا  timeما زايدة
يس زايدة  achieveكري ےل ،ھي انسان ين ط�بيعة
ما ےھچ،
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ٰ
...تو ا سگال امور امي سوچنو ا پر الوے
ٰ
ٰ
ےھچ ھك ا زمان يس} ےنا ا مكان يس} كمي ھچويٹ
سكايئ؟ ےنا جنة ما كمي هپنچايئ؟ ھي هنںي ھتيئ
سےك مگر سلطان يس} ،ھي ويل اهلل ےھچ ،تو هوے
سلطان زمان ےنا مكان ان قيد يس چھُ ڑاؤانر ےھچ،
اهين خدمة كروانو ،اهين خويش حاصل كروانو
خيال هويئ تو كويئ وار وقت فوت ھتايئ} هنںي،
مكان ين تنيگ تنگ كرے} هنںي.
***

(رد امشلس ان معجزة ين ذكر ان جمرى ما رفمايو)

ٰ
ا مثل معل كري ےن امري املؤم�نني ھي متام
مؤم�نني ےن تفكر نو راستھ بتايو ھك موىل ين خدمة
ما كويئ چزي فوت ھتايت} نيھت ،ھي} عيل انهشزاده،
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رسول اهلل ان نواسا حسني ين جملس ما اپن سگال
ٰ
مجع ھتيا ےھچ ،سگلو كاروابر مويك ےن ااي ےھچ تو
سوں كويئ چزي فوت ھتاےس؟ ارے خدا سورج ےن
ٰ
رد كري دے تو يجيب چزيو ےن تو خدا وايل} اےپ،
ٰ
ٰ
بلكھ گوان گون اےپ ھي تو خدا واسےط ھگنو اسان ےھچ،
ٰ
ورس ان رشوع ما ا مثل خيال كروو ےنا جمالس
ما حارض ھتاوو ھي اھكا ورس ان معل ما بركة عناةي
كري دے ےھچ ،ےنا متارو كاروابر ھج فوت ھتيو
هويئ اهےن و اےل ےھچ ےنا ھج ملنار ےھچ اهےن گوان گون
ٰ
كري دے ےھچ ،خدا متےن ھگين بركة اےپ،
ديھكو! حسني كيوا دااتر ےھچ! ايك سائل
كويئ سبب يس فرزند ين معنة يس حمروم ھتا ،اهنو
وقت يھب فوت ھتيئ گيو ھتو ،معر يھب ھمويٹ ھتيئ
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گيئ هيت ،اهوي حاةل هيت ھك فرزند ين كيئ اميد
ٰ
نويت ،مگر حسني وقت ےن وايل اےپ ےھچ ،ےنا گوان
ٰ
ٰ
گون اےپ ےھچ ،سات فرزند ايپ دے ےھچ،
***
ٰ
اهلل حبساھن رقان جميد ما رفماوے ےھچ:
"ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ*
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ" ھج
خشص ايك ذرة بر ابر خري كرےس تو اهےن ديھكےس،
ےنا ايك ذرة بر ابر يھب رش كرےس تو اهےن ديھكےس،
ٰ
جعب رقان ين اداء ےھچ ،لفظ "ذرة" نو رفمايو ےھچ،
ٰ
اج اهےن  atomےهك ےھچ ،اهنو كتنو وزن هويئ!
 atomic weightين وات لوگو كرے ےھچ ،تو متںي
اتنو انهنو يھب خري كرسو تو اهےن ديھكسو ےنا اتنو
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انهنو يھب رش كرسو تو اهےن ديھكسو ،كيا وقت ما؟

كيئ جگھ ديھكسو؟ ھي تو خدا} جاےن ےھچ ،مگر
خري نو بدلو تو ملےس} ےنا رش ين زسا يھب ملےس}،
اهنا بغري چھُ ٹكارو نيھت،
تو ےا خري كرانر لوگو! كويئ نو دل ھن
ُدھكاؤجو ،كويئ نو حق ھن ليئ ليجو ،كويئ ےن حق
جُ
بغري تكليف ھن ٰ اجپو ،انسان تو كا  -كويئ خملوق
ےن يھب حق بغري تكليف ھن دجيو ،بلكھ خري} خري
كرجو ،متارا ساـھت ھج برايئ كرے اهنا پر احسان
َ ْ ْ لىٰ َ ْ َ َ َ َ
َ
ْ
كرجو" ،اح ِسن ِ ا من اساء ِ اليك"
***
ےا مناز ےن اهنا وقت پر پڑهنار اؤ! ايك مناز
ان بعد �بيرسي مناز نو انتظار كرواما ثواب عظمي
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ےھچ ،اتنو ثواب ےھچ ھك گواي مناز ما} ےھچ ،ھج مثل
  لاَ َ َ ُ ْ
ُ
َ
ْ
رسول اهلل ھي رفمايو ےھچ ھك " يزال العبد يِف
ََ
َٰ
ٰ
ا َّلصل ِوة َما انْتظ َر ا َّلصلوة" ،بنده هجاں لگ مناز
ين انتظاري كرتو رےه ےھچ وهاں لگ ھي مناز ما}
ےھچ ،مناز نو َمثل دعوة ين جمالس ےھچ ،ےنا اعىل ما
اعىل جمالس امام حسني ان عزاء ما عرشة مباركة
ين جمالس ےھچ ،ھي كيوارے قامئ ھتايئ ےھچ؟ ھك اهنا
وقت پر ،يعين حمرم احلرام ين �بيرسي اترخي يس
عاشوراء لگ ،هوے ايك عرشة متام ھتايئ ےھچ
تو مؤم�نني ےن �بيرسا عرشة نو انتظار رےه ےھچ ھك
ٰ
كيوارے اؤےس ،تاھك بركات لئےي ےنا اهنا واسےط اهبة
ٰ
كرےئي تو ا مثل متںي انتظار ما رهو ھچو تو گواي پور ا
ورس عرشة مباركة ين بركات حاصل كرات رهو
14

ٰ
ھچو ،ا انتظار كرو اما ھج وقت متںي گذارو ھچو امها
ٰ
خدا متےن بركة اےپ.
***
ٰ
نوح ھي حسني پر نوحھ كيدو ےھچ ،تو ا ورس
نوحھ ےنا عويل ين بركات ظاهر ھتيئ ريه ےھچ،
ٰ
ےنا اهنا سبب سالميت ميل ريه ےھچ ،ےنا ا ورس
ٰ
 1438ين اةي يھب ھي} نكيل ےھچ ھك "ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ".
***
ٰ
مؤم�نني ين مجاعة! اه ين سوں معىن؟ ھك
َلمَ
ٰ
ھج دل ما درد ےنا ا ےھچ اهےن ظاهر كروو ،ےنا اه
نو نعره ھبرےئي ےھچ تو سانس ساےھت نكےل ےھچ ،ھج
15

ان سبب درد ين ھتوڑي ختفيف ھتايئ ،هلكو ھتيئ
ُ
جايئ ےنا كشاديگ مےل،
ٰ
تو حسني اوپر اه نو نعره ھبرو ا ان سبب ھج
ٰ
دن سانس نكلےس ،اخري سانس نكلےس ھت دن
ھگين ھمويٹ ختفيف ھتاےس ےنا سگلو هسل ھتيئ
جاےس.
***
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هويئ تو كويئ وار وقت فوت ھتايئ} هنںي 	

9

17

5

8 .8حسني ين جملس ما  ...سگلو كاروابر مويك ےن
ٰ
ااي ےھچ تو سوں كويئ چزي فوت ھتاےس؟ 	

10

9 .9خري نو بدلو تو ملےس} ےنا رش ين زسا يھب ملےس}،
اهنا بغري چھُ ٹكارو نيھت 	

12

1010ايك عرشة متام ھتايئ ےھچ تو مؤم�نني ےن �بيرسا
عرشة نو انتظار رےه ےھچ 	
ٰ
ٰ
1111ا ورس  1438ين اةي " ...ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ" 	
ٰ
 1212اه ين سوں معىن؟ ھك ھج دل ما درد ےنا امل ےھچ اهےن
ظاهر كروو 	
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