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مؤم�نني ين مجاعة! ےا اهلل حبساھن ان انبياء

كر ام ،اوصياء عظام ،امئة طاهرين علمهي السالم،
ےنا سرت ان زمان ما دعاة مطلقني ےن تعظمي ديئ
ےن ظاهر مطابق معل كري ےن ابطن ين قدر
هپچاننار! ےنا ابطن مطابق معل كري ےن ظاهر ان
فضل ےن ظاهر ان كرانر!
21
 ...اكيويامس امام موالان االمام الطيب
ابو القامس امري املؤم�نني هكف ال�تقية ما پدهار ا،
دعاة نو سلسةل جاري كيدو ،هپال دايع سيدان
ذؤيب ےھچ ،ےنا ھت بعد ايك بعد ايك د ايع نص ان
مضبوط امر يس قامئ ھتيا ،ےنا حسني ين ذكر نو،
مامت نو ،ےنا بكاء نو نوحھ ےنا عويل ےن ظاهر كروانو
اساس مؤم�نني ان جانو ما وضع كري ديدو،
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52

ٰ

تاھك ابومنا د ايع اقا سيدان دمحم برهان الدين

ترشيف الاي ،ھج موىل ےن خدا ھي اجلامع االنور ان
احياء  revival -ےنا ترممي  restoration -ان معل
ٰ 9
ما تسع اايت �بينات يس خاص كيدا ،ھج ان سبب
ٰ
يس مؤم�نني ين قمس قمس ين كااي پلٹايئ گيئ ،ا دنو
ما ھي 9نو ٰ اايت ين ذكرو كري ےن اپنا جانو ےن منورّ
كري رهيا ےھچ،
ٰ
 ...تيرسي اةي اساسات foundations -
ٰ
ٰ
ھج ظاهر ھتيا اهين ےھچ ،ھي اةي ين ذكر كري ےن اےج
بركة لئےي.
***
ايك وقت انئب رئيس الوزراء -
 Deputy Prime Ministerالسيد دمحم حسن الهتايم
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ٰ
اجلامع االنور ين  visitو اسےط ااي ،المع اال كرم يوسف

ھبائيصاحب مجن الدين اهنا ساـھت هتا ،دمحم حسن
ٰ
الهتايم اجلامع االنور ان حصن ما كريس پر ھٹيبا ،رقا ِن
ٰ
ٰ
جميد ين تالوة نو اواز  cassetteان ذريعة يس اوي
ٰ
رهيو هتو ،ھي ُسين رهيا هتا ،ھج كام واسےط ااي ھتا
ھي متام ھتيو،
تو المع اال كرم يوسف ھبائيصاحب ھي اهےن هكيو
ٰ
ھك هوے چلو ،رات يھب ھگين ھتيئ گيئ ےھچ ،اپ
ٰ
ٰ
ارام كرو ،تو ھي ھن هكيو ،ےنا ھج اس اپس لوگو هتا
ٰ
اهےن خاموش ھٹيبوانو اشارة كيدو ،ےنا رقان ين
ٰ
تالوة نو اواز ُسنتا رهيا ،تاھك تالوة متام ھتيئ،
ٰ
ٰ
تو رقان ين اايت يس متأثر influenced -
ھتيئ ےن ےب ساختھ ےهك ےھچ ھك :مظعة السلطان
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ُ

ٰ
ٰ
ا جسمد ےن اابد كرو انو ھج امر ليئ اھٹا ےھچ ،اهين
جسمد قباء
تأ�ثري سوں ھتاےس؟ ھك جمي رسول اهلل ھي ِ
بناوي ےنا اهين تأ�ثري  impact -جعب ھتيئ ،تو
ٰ
ا جامع يس فامط�يني نو هظور ھتاےس.
***
ٰ
اج ان دن ما امام الزمان ےن رعض كري
دےيئ ،ےا امام الزمان! هظور ان زمان ان اساس
ےن ابو ايج صاحب موىل ھي اجلامع االنور ما ظاهر
ٰ
ٰ
كري ديدا ،هوے اپ كيو ارے اپ ان طلعة م�نرية
ےن عامل ما ظاهر كرسو! كيوارے هظور رفماؤسو!
كيوارے كيوارے مهےن نوازي ليسو ،كيوارے مهےن
ٰ
نصيب ھتاےس ھك دهلزي پر ھكڑا ريه ےن اپ ان ديدار
كري ےن جسدة جباوي دئيسو ،خدا ھي دن شتاب ےنا
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شتاب دھكاوے.

ٰ
 ...ےا هندسة الهية ما تدبر كرانر لوگو!
اولياء اهلل ھي ھج دن يس دنيا بين ھت دن يس
دين نو اساس قامئ كيدو ےنا ھي اساس پر دين ين
ٰ
معارتو بين ،ا اساس اهوو مضبوط ےھچ ھك ھج دن
يس دنيا پيدا ھتيئ ےھچ ھت دن يس اهنا پر} معارتو
بين ريه ےھچ ےنا بنيت رهےس ،ھي كويئ وقت مكزور
ٰ
نيھت ھتاتو ،چاےه كتنا يھب زلزةل اوے مگر ھي تو
مضبوط ےن مضبوط} رےه ےھچ ،جيبا گرےچ ھگنا
ٰ
مضبوط اساس بناوے ،مگر اهنا پر حاالت اوے
تو مكزور ھتيئ جايئ ےنا معارة دهيس جايئ.
***
لطف ين وات ےھچ ھك خدا نو ھگر �بيت اهلل ےنا
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�بيرسا ھگرو ےن يھب �بيت هكوايئ ےھچ ھج ما سكون
ملوو جوےيئ ،ےنا سكون حمبة يس مےل ےھچ ،تو
ً
حق�ي�قة هر ھگر ما سكون كوين حمبة يس مےل ےھچ؟
ٰ
ٰ
ھك دمحم ےنا ال دمحم ين ،خدا متےن ھگين بركة اجپو،
ٰ
سكون اجپو.
***
ےا حمبة ما چكچور لوگو! جسمد نو اساس
تقوى پر ےھچ ،تو ھي ابيق} رهےس ،جسمد ان ممثول
دايع ےھچ ،اهنو رشف تو ازيل} رهےس،
ھي دعاة رسول اهلل ان اخو ان ےھچ ،ھي
رسول اهلل ان امر يس هر معل كرے ےھچ ،هجاں
امر ھتايئ ےھچ وهاں جايئ ےھچ ،ےنا جسمد بناوے
ےھچ ،ھج مثل ابو ايج صاحب موىل اجلامع االنور
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ےن رسول اهلل ان هشز اده امام الزمان ان امر يس
ٰ
بناوے ےھچ ،ےنا اپ ان واسےط اساسات قدمية ظاهر
ھتايئ ےھچ ،ےنا اهنا پر} سگلو بناوے ےھچ ،هپےل
ٰ
ٰ
دن يس لھكايئ گيو ےھچ ھك ا مثل ان د ايع اؤےس ےنا
ٰ
ٰ
ا مثل بناء ےن اابد كرےس،
اترخي ان لوگو ذكر كرے ےھچ ھك :امام حامك
صلو ات اهلل عليه ھج وقت اجلامع االنور بناوي ھت
ٰ
ٰ
وقت اپ ھي اپ ين مكحة يس جامع ان ايك ھتمبا
  pillarما ايك ُركن  corner -ما سونو ھبريً
ٰ
ٰ
ديدو تاھك ائنده ترممي و اسےط كام اوے ،تو حق�ي�قة
ھي ُركن ےنا ھتمبا حامك ان دايع ابوايج صاحب موىل
سيدان دمحم برهان الدين ےھچ،
ٰ
جمد اصيل مطابق
اهنا
ےن
انور
جامع
ھي
پ
ا
ِ
احياء كيدي ،ےنا اهين بركة يس عامل اميان ما
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مؤم�نني ان ھگرو ےن سوان چاندي يس ھبري ديدو،
ٰ
اج متںي دييھك رهيا ھچو متارا ھگرو حسني ين ذكر
يس ،حسني پر بكاء يس ،نوحھ ےنا عويل يس
ٰ
كيوا اابد ھتيا ےھچ ،ےنا متےن كيوو سكون ملو ےھچ!
ےا پيارا عزيزو! ھگنا} ش�ف�قة يس هكوں ھچوں
ھك ٰا مثل ٗ
روو اپنو اساس ےھچ  foundation -ےھچ،
عامل االبداع يس گريت وقت اپن رواي تو مؤمن بنا،
ٰ
اندم مستغفر بنا ،تو ا اساس ےن كويئ وقت ھبويل
ْ َ
َ
َّ
ْ
ھن جاجو ،ھج ِ"من او ِل يو ٍم" موكايو ےھچ ،ندم ےنا
استغفار نو مخرية مجبايو ےھچ ،اهنا پر} متاري هر
بناء ےن بناؤات رجهو ،اهين بركة يس متاري ھج اصل
بناء هيت ،صورة هيت ھي اپيھچ بين جاےس  -ان شاء
اهلل تعاىل.
***
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حسني سوں رفماوے ےھچ
عَمَ ْ
ل ُر َك اِنَّ ْ لاَ ُ ِح ُّب َداراً
نيِ
حَ
ُ
ُّ
ُتــل هِ َبـا َس ِك ْي َنة َو َّالر اَب ٗب
			
حسني امام رفماوے ےھچ ھك متاري بقاء ان قمس
مںي وه ھگر ےن پسند كروں ھچوں ھج ھگر ما سكينة
ُ
ےنا رابب اترے ےھچ،
سكينة حسني ان هشزادي ےھچ ےنا رابب
سكينة ان ماں صاحبة حسني ان دلهن ےھچ ،ھي
ُ
�بيوے پر كربالء ما جعب مصيبة اتري،
هوے سكينة ين سوں معىن؟ ھك امطئنان ےنا
سكون ،ےنا رابب ين معىن سفيد وادل ےنا ابرش،
تو حسني سوں رفماوے ےھچ؟ ھك :مںي هر وه ھگر
ےن پسند كروں ھچوں ھك ھج ما سكون هويئ ےنا
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رمحة ان ابرش ورستا هويئ،

تو ےا مؤم�نني مؤمنات! متارا ھگرو ما حسني
ٰ
ين حمبة ين سكينة هويئ ےنا امها متارا انھكو ان وادل
ٰ
يس حسني ين مصيبة پر انسو ان ابرش ورستا
ٰ
هويئ تو متارا ا ھگر ےن حسني كمي پسند ھن كرے!
متارو ھگر حسني ان نزديك حمبوب ےنب ھي
واسےط دعاة كوشش كرے ےھچ ےنا متارا ھگرو
ٰ
حسني ين ذكر يس اابد رےه اهين همتيد كرے ےھچ،
 ...ےا عزادارو! متںي سگال ھي عرشة
مباركة ان هپےل متارا ھگرو ما نوحھ عويل ين اهبة
واسےط جملسو كيدي ،مرثية پڑها ،تو حسني ان
هشزاداؤ امئة ےنا دعاة متارا ھگرو ےن كمي پسند ھن
ٰ
كرے! متارا دلو ےن كمي پسند ھن كرے! متاري انھكو
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ےن كمي پسند ھن كرے! متارا سينھ ےن سكون كمي

عطاء ھن كرے! متےن دمشنو ان كيد يس كمي ھن چباوے!
متارا پر بركات ان ابرش كمي ھن ورساوے! خدا ين
صلوات امام حسني ان اوپر.
***
موالي مجن خان ين ذكر ما جعب بصرية
ٰ
ےھچ ،ھج ين قرب اورنگاابد ما ےھچ ،اپ اخالص
ےنا صفاء ين ذروة پر هپنچا ھتا ،جنپنت ان دايع
سيدان امسعيل بدر الدين بن مال راج -
سيدي مجن خان ےن اخالص ان مراتب ما چڑهاوا
خاطر اهنا يس اذن نو رتبة ليئ ليدو ،ےنا مؤمن
ابيق راھكا،
دعوة ان دمشنو مهيشھ انتظار ما رےه ےھچ ھك
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كيوارے فتنة كرے ،لوگو ےن هبكاوے ،تو جهومية
ٰ
فر�قة ان لوگو ےن خرب پڑي ھك سيدان ھي ا مثل كيدو
ےھچ ،تو موالي مجن خان ےن سگال لےھك ےھچ ھك:
ٰ
ا اتين معمويل يس خطاء امها اتين ھمويٹ زسا!
مهےن تو ُسين ےن ھگنو درد ےنا تعجب ےھچ ،ےنا يھچپ
اهوي وات لےھك ےھچ ھك اگر اخالص ےنا صفاء ھن
هويئ ،حمبة نو اساس ھن هويئ تو اميان ين بناء ٹويٹ
جايئ،
ٰ
ٰ
تو لےھك ےھچ ھك :اپ مهار ا ساـھت ھتاؤ ،مهںي اپ
ٰ
ين طاعة كرےسي ،مهںي اپ ےن مهارا دايع بناوي
دئيسوں،
موالي مجن خان ھي لوگو نو كاغذ پڑيه ےن
َ هُّ َ حْ َ ْ ىٰ
ھگنو خست جو اب لھكو ےھچ ،ھك :ايا الـمق! ےا
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ٰ
ےبوقوفو! ا معنة ےنا رتبة  -اذن نو  -ےنم مار ا موىل

ھي عطاء كيدو ھتو ،اپھچو ليدو ،ھي مالك ےنا موىل
ےھچ ،مگر ھي موىل نو عظمي احسان ھي ےھچ ھك مارا
يس اميان نو رتبة تو نيھت ھچيين ليدو ،ےنم مؤمن
تو ابيق راھكا ،اگر ھي موىل امي رفماوي دے ھك متںي
مؤمن هنںي ،اميان نو رتبة مارا يس ليئ ےل تو مںي
هكاں جاؤں!
مؤم�نني ين مجاعة! دمشنو ھي ھگين كوشش
كيدي ھك ويل اهلل ان فيصلھ پر موالي مجن خان
انراض ھتايئ ،مگر ھي تو موىل ان فيصلھ يس خوش}
رهيا ،دمشنو سوں چاهتا ھتا؟ ھك موالي مجن خان
ےن ِراب ان كيچڑ ما ھپنساوي دے ،كيئ طرح؟ ھك
دايع ان مقام ين مظعة مك كري دے ،ظاهر ما اهنا
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ٰ
يس رتبة ليوايئ گيو ،مگر امثل ان تنگ وقت ما

موىل ين حمبة ان اساس پر اثبت رهيا ،ايك ر ايئ
ان داان برابر يھب بد خيال كري ےن ِراب ان كيچڑ ما ھن
ھپنسااي ،بلكھ ھج بد خيال الواين كوشش كيدي
اهےن ھجڑيك ديدا ،اهےن خمت كري ديدا،
ےا اپك خيال ان لوگو! رسول اهلل ھي رفمايو
َّ ُ حْ
ْ ُ ْ َ َ هَّ ٗ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ےھچ ھك " اِتقو ا الـر ام يِف لابني ِان ف ِان اساس
خْ
َ
َ
الر ِاب" ،متںي كويئ يھب بناء بناؤ تو حرام يس
ڈرو ،كمي ھك حرام خراب نو اساس ےھچ ،اهنا
سبب ايھك بناء خراب ھتيئ جاےس ،ويران ھتيئ
جاےس ،ايك اناپك ھچانٹو ايھك ڈول ےن خراب كري
دے ےھچ.

***
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ھبال كويئ ايك مسمل ےن پوھچو ھك كويئ
رسول اهلل ان كليجھ پر ھچوري ھپراوے تو متںي
برداشت كرو؟ متںي زار زار مامت ھن كرو؟! روؤ
هنںي؟ تو ھبال حسني كون ےھچ؟ ھك رسول اهلل
ان كليجھ ان كٹڑا ےھچ ،رسول اهلل رفماوے ےھچ ھك
َ ْ لاَ ُ ناَ َ ْ
ناَ
ُ
َ
"او د اكباد "،
ھج وقت ِهند محزة نو كليجھ كايپ ےن چاوا
ال يگ ےنا ايك حصھ يھب گِيل ھن سيك ،تو هند ان
ٰ
ا معل يس رسول اهلل ےن كتين ےبچيين ھتيئ گيئ،
ےنا رفمايو ھك محزة ان هبن صفية ےن محزة ان نزديك
ھن ليئ جاجو ،كمي ھك ھي دييھك هنںي سےك!
ےنا هياں كربالء ما رسول اهلل ان كليجھ ان كٹڑا
ان كٹڑا كٹڑا كري ديدا ،ھي منظر اهل �بيت ےن ِدھكااي
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كرے ےھچ!
ٰ
ا ذكر ُسين ےن متارو كليجھ ھپايٹ كمي ھن جايئ!
ارے احصاب ےنا اهل �بيت ان ايك ايك ان كٹڑ ا كٹڑ ا
كيدا ،ايك ايك كٹڑ ا پر رويئ ليجو ،متںي وه امام
خلت جگر
ےن رويئ ليجو ھج فامطة الزهراء ان ِ
ےھچ ،ھك ھج ين شان ما رسول اهلل رفماوے ےھچ ھك
َ طمِ َ ُ يّ ْ َ ْ
َ
خلت جگر پر
"فا ة ِم ِن بضعة" ،ارے فامطة ان ِ

دمشنو ھي ھچوري ھپراوي ديدي.
***
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4 .4هر ھگر ما سكون كوين حمبة يس مےل ےھچ؟ ھك دمحم
ٰ
ےنا ا ل دمحم ين 	

5

5 .5جامع انور  ..ين بركة يس عامل اميان ما مؤم�نني ان
ھگرو ےن سوان چاندي يس ھبري ديددو 	

6

6 .6مںي هر وه ھگر ےن پسند كروں ھچوں ھك ھج ما
سكون هويئ ےنا رمحة ان ابرش ورستا هويئ 	

9

7 .7موالي مجن خان ين ذكر ما جعب بصرية ےھچ 	
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17

8 .8رسول اهلل ان كليجھ پر ھچوري ھپراوے تو متںي
برداشت كرو ؟ 	
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