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(ليةل عاشوراء)

786

ٰ
ےا برادرو! اج ين رات حسني ےنا حسني
ان ساےھت اهل �بيت ےنا احصاب ھي عبادة ما احياء
كيدي ،منازو پڑےه مؤمن واسےط استغفار كرے،
ےنا سگال كرات اعىل عبادة سوں كرے ھك حسني ان
ديدار ،ےنا فداء ھتاواان جذھب ےن ظاهر كرے ،سگال
ےن رفمايو  -رات ھتيئ گيئ ،عاشوراء ين رات:
چلو سگال بنديگ كري لو ،احصاب ےنا اهل �بيت
ےن رفمايو :بنديگ كري لو ،ےنا سيدات سوں كرات
ھتا  -سگال بئرياؤ؟ ھك حسني ان ديدار كري رهيا
ھتا ،كمي ھك كاےل حسني هنںي هويئ!
***
ٰ
ٰ
ٰ
اج ايد اوے ےھچ ھك عاشوراء ين رات اوے
1

ےنا جعب احزان ےنا اجشان ان جلباب  -كڑپا هپين

ےن ابوايج صاحب موىل جملس ما مؤم�نني ان
ٰ
هچرهء انور پر جعب
ان
پ
ا
درميان ترشيف الؤات،
ِ
حزن ان انوار مچ�كتا هويئ ،ھج ان سبب هر چزي
روشن ھتيئ جايت ےنا جملس ما پدهاري ےن "ےا
هُ
عزاداران حسني!" رفماوے تو جعب مامت نو كرام
ٰ
يچم جايئ ،ھي ابوايج صاحب موىل نو اواز ےنا
خطاب ايد كري ےن اهين بركة ليئ ےن متےن خطاب
كروں ھچوں،
ےا عزاداران حسني! ےا مامت داران
ٰ
حسني! ےا مغ خواران حسني! اپ موىل ايك
عاشوراء ين رات ما رفماوے ےھچ ھك :مؤم�نني ين
مجاعة! خدا تعاىل ےنم  -دمحم برهان الدين ےن،
2

52
ٰ
ابومنا دايع ےن ،ا ل دمحم ان مملوك ےن  -ےا موىل
ٰ ٰ
ٰ
امام الزمان! اپ ايري اجپو ،اپ ان قبلھ گاه حسني
ين ذكر كروں ،مامت كروں" ،اي حسني" يهك ےن
مؤم�نني ےن مامت كراؤں ،مامت كرانر روانر واسےط
ٰ
ٰ
اـھٹ جنة ےھچ ،ا حسني كيو ا سيخ االخسياء ،كويئ
ٰ
ايك انسو نكاےل تو جنة خبيش دے،
ٰ
ٰ
يھچپ اپ رفماوے ےھچ ھك :ا دنو ما عرشة ما
مهيشھ ےنا خاصة عاشوراء ما ابوايج صاحب ھگنا
ٰ
ٰ
ايد اوے ےھچ ،اپ ھج �بيان كرات ،ھج مامت كر اؤات ھي
ٰ
ٰ
ايد اوے ےھچ ،ا هز ارو نو مجمع مؤم�نني مردو بئريو
كيوا ،مںي ديھكوےنا جاؤں ھچوں تو سگال ديدار

واسےط ھكڑا هويئ ےھچ ،چبھ ؤ ھكڑا هويئ ےھچ ،چبھ ؤ
ےن ليئ ےن سگال ھكڑا هويئ ےھچ ،كويئ ماں ےهك ےھچ
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ٰ
ھك :ديھكو ےا دكرا! ا اپنا موىل ےھچ،
ٰ
ٰ
ٰ
اج ين رات ما ا سگال ا پيارا فرزندو ےن
هكوں ھچوں :ےا پيارا مارا فرزندو ھچواٹ ھچواٹ!
ٰ
حسني ےن ايد كرجو ،كيئ متےن ا َورتو ھن هويئ تو
ٰ
"اي حسني" رضور هكجو ،ےنا اگر متےن ھن ا َورتو هويئ
تو متاري ماں متےن هكالؤےس اي حسني ،اي حسني،
اي حسني!
***
(يوم عاشوراء  -قبل الهظر)

مؤم�نني ين مجاعة! ےا عزاداران حسني!
ےا مامت داران حسني! ےا اهلل حبساھن ين ذكر

واسےط مجع ھتيئ ےن ،رابنيـني ان زمرة ما هپنيچ ےن
تعلمي ےنا تدريس نو خالصة حاصل كري ےن،
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"اي حسني ،اي حسني" ين تسبيح كري ےن ،رب

ين طرف ولنار مؤم�نني خملصني!
ےا جنپنت ان اپچنما حسني ھج عاشوراء ان دن،
مجعة ان دن هشيد ھتيا ،اهين هشادة ما ھج اعىل
عمل ےھچ ،ےنا نرالو درس ےھچ اهين معر�فة كري ےن
امي ارقار ان كرانر ،ھك اگر حسني ين هشادة ھن هوےت
هٰ
تو زمني ين پيـھٹ پر "   ال ال اال اهلل" نو كملة پڑهنار
ابيق ھن رهےت.
***
ےا عزاداران حسني! ےا مامت داران
حسني! حسني ھي خدا ين خويش حاصل كروانو
اهوو عمل عطاء كيدو ےنا اهوو درس سھكايو اهنا
سبب كفر ےنا رشك درس ھتيئ گيو  -ميٹ گيو ،ےنا
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توحيد نو درس  -سبق ابيق رهيو ےنا ابيق رهےس،
ھي حسني ين حمبة ما اپن سگال چكچور ےھچ،
جمس ان ّذرة ّذرة پر ،جان ين نوراين صورة ان نقطة
نقطة ما حسني نو احسان ےھچ ،ھج كويئ دن،
كويئ وقت ،كويئ دور ما ،كويئ كور ما مٹےس هنںي
ےنا ھبوالےس هنںي،
هر دور ما ،هر كور ما ،هر عرص ما ،هر
ٰ
زمان ما ،هر وقت ما ،هر ان ما ،هر حلظة
ما ،هر سانس ما ھي تو ايد رهےس} ھك حسني نو
احسان مهارا پر عظمي ےھچ.
***
حسني ان ماں صاحبة موالتنا فامطة البتول
ےھچ ،ھج مؤم�نني ےنا مؤمنات ےن ش�ف�قة يس ھي
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تعلمي عطاء كرات رهيا ھك ھي سگال اهنا ھگر ےن ھبويل
َ
چھُ
ْ
ُ
ھن جايئ ،قعر ال�بيت ےن الزم رےه ،جو ھي يٹ
جايئ تو ھگر ابر وگر ان ھتيئ جايئ.
***
ھج وقت امئة طاهرين پرده اختيار كيدو،
هكف ال�تقية ما پدهارا ،تو اهوا دعاة ےن قامئ كيدا ھك
ھج سگال دعاة  -مؤم�نني ان جانو پر عمل ان مويت
جڑے ےھچ ےنا امي رفماوے ےھچ ھك:
عـــــمل ان مـــويت جـــڑو * پــڑهــواين هــٹ ھن كــرو
اپنــــا مــــال يس ڈرو * كيكا ھبايئ جلدي پڑهو
ٰ
ا مثل ھي سگال نو رفماوو ،عمل ان مدارس قامئ

كروو ،بلكھ تعلمي ين جامعة قامئ كروو ےھچ ،ھج ما
ْ َ
حق نو عمل ِب رِض ٍس ق ِاطع  ،thoroughly -ھگنا اتقان
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ٰ
يس پڑهوا ما اوے ےھچ ،ےنا ھج مثل مجن همض ھتايئ

تو فائدة ھتايئ ،هنںي تو ھي} مجن نقصان كرے ےنا
بدن نو حصھ ےنب} هنںي ،ھي} مثل عمل ےن مؤم�نني
همض كرے ےنا اهنا يس اهنا جان ےن ےنا جمس ےن
فائدة ھتايئ ھت واسےط دعاة كوشش كرے ےھچ،
سگال كرات اعىل ےنا اجل معل سوں كرے
ےھچ ھك مؤم�نني ين طرف نظر كرے ےھچ ےنا اهنا
سبب تعلمي وتدريس نو مهنج  curriculum -قامئ
كرے ےھچ ےنا درجة درجة چڑھاوے ےھچ ےنا هر
خپيت پر حسني ين ذكر كراوے ےھچ،
ھي دعاة ان مدارس ين طرف ،جامعات ين
طرف ،معاهد ين طرف شوق كري ےن حارض ان
ھتاانر متںي سگال ھچو!
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ھي دعاة رسول اهلل ان مدينة ين خريات ےنا
رسول اهلل ان ابب ،امري املؤم�نني ان ابب ين �فتوحات
مؤم�نني طرف هپنچاوے ےھچ ،ےنا ھي سگال ےن
اهوا هشر ما وساوے ےھچ ھك ھج هشر ما متام بركات
ےھچ ےنا سكون ان اسباب ےھچ ،امان ان وسائل ےھچ،
راحة ان مرافق ےھچ ،صرب ےنا اجهتاد كمي كروو
اهنا ارشادات ےھچ ،ھي مدينة فاضةل روحانية ےھچ
مَ
ھج عال االبداع طرف هپنچاؤانر ےھچ ،ھي دعاة ين
اخالص يس حمبة ان كرانر متںي سگال ھچو.
***
سيدان حامت امي رفماوي گيا ےھچ ھك :مرص ِ -من

بالد الروم ےھچ ،روم ان بالد ما يس  -گامو ما يس
ِ
ےھچ ،تو مرص ما ابوايج صاحب موىل فامط�يني
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ان كنوز ےن  -خز اھن ؤ ےن نكاےل ےھچ ،اجلامع االنور
ٰ
اابد كري دے ےھچ ،ےنا مؤم�نني ےن وهاں ليئ ےن
پدهاري جايئ ےھچ،
114
ٰ
ّ
"ا لكنوز" ان عدد اكيسو چود ھتايئ ےھچ ،رقان
114
ّ
ين اكيسو چود سورة ےھچ ،تو ابوايج صاحب موىل
ٰ
ٰ
حافظ القر ان  -اجلامع االنور ما رق ان ين حفظ ين
ٰ
هنضة رشوع كرے ےھچ ،ےنا مؤم�نني ين رقان ين
ٰ
ٰ
تالوة ما ،رقان ان حفظ ما ،رقان يس بركة ليواما
كااي پلےٹ ےھچ،
ٰ
ٰ ٰ
ےنا اج تو ا كنوز يس هر مؤمن نو ھگر اابد ھتيئ
گيو ےھچ ،ےنا امي اميد ھتيئ جايئ ےھچ ھك هر ايك
كھّ
ٰ
ھگر ما ايك تو هويئ} ھج ا ا  -پورا رقان اهےن ايد
هويئ،
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ٰ
ےنا ھي} مثل "دمع" يعين انسو ان عدد يھب
114
ّ
اكيسو چود ،تو ابوايج صاحب موىل ھي اجلامع
ٰ
ٰ
االنور ما حسني امام پر ھگنا انسو نكاال ،ےنا اپ ان
ٰ
ساےھت مؤم�نني ےن رشف مےل ےھچ ھك حسني پر انسو
ٰ
حسني احلامك ين جسمد ما نكاےل ،ےنا انسو نكالو اين
ٰ
بركة مؤمن ان ھگر ھگر ما هپنيچ گيئ ےھچ ،ا سگيل
تد�بريو ھتيئ چيك ےھچ،
تو هوے يقني ےھچ ھك َعن قريب ما ےا موىل
ٰ
امام الزمان! اپ هظور رفماؤسو ،ےنا روم ين مجاعة
 شيعة ےن سعادة ےنا عزة عطاء كري ديسو،ٰ
ےا موىل امام الزمان! اپ وه دن كيو ارے
ٰ
هچرهء انور ديھكوا واسےط هزارو
ان
پ
ا
ِدھكاؤسو ھك
ِ
ٰ
ٰ
مؤم�نني مجع هےس ،ےنا اپ  -اپ ان ابو ايج
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ٰ
صاحب امر امام ين مثل حسني ين ذكر كرسو،
ٰ
ٰ اه نو نعره ھبرسو ،ھي ُ
هچرهء انور
ان
پ
ا
ےن،
ين
س
ِ
دييھك ےن ھج ما حسني نو نور مچ�كتو هےس ھي
ٰ
دييھك ےن مهںي كيوارے حسني پر انسو جاري
ٰ
ٰ
كرےسي؟ ےنا اپ مهارا انسو طرف ،مهارا نوحھ ےنا
عويل طرف ،مهارا مامت ين طرف نظر كري ےن
ٰ
جنة ين بشارة عطاء كري ديسو ،اپ ان ساـھت مناز
پڑهواما ال ھكو مناز نو ثواب ےھچ ،تو ھي ّ
تصور يس
ٰ
رعض كرےئي ےھچ ھك اپ ان ساھيء اقدس ما مهار ا
ُ
ٰ
ايك انسو نكےل تو اهين قدر ال ھكو گنا زايدة ےھچ ،ھي
دن مهےن شتاب ےنا شتاب نصيب ھتايئ.
***
ےا دعوة ين مباين ما وسنار لوگو! ابوايج
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صاحب موىل اجلامع االنور ان احياء ےنا ترممي نو
ٰ
ٰ
معل كرے ےھچ ،ےنا اپ موىل ا مجةل وارموار
رفماؤات ھك ھج دن يس مهںي ھي حامك امام ين جامع
بناوي ےھچ ھت دن يس دعوة ما بركات بركات عام
ھتيئ گيئ،
ٰ 9
ٰ
ّ
ا جامع انور ما نو اايت �بينات ظاهر ھتايئ
ٰ
ٰ
ےھچ ،ا دنو ما ھي اايت ين ذكرو كري ےن بركة ليئ
ٰ ٰ 8
رهيا ےھچ ... ،اھٹيم اةي مدرسة ين مباين ےن -
 buildingsےن اجلامع االنور يس هٹاواين ےھچ،
امئة ےنا دعاة ان زمان ما جسمدو ما تعلمي ےنا
تدريس ھتايئ ھي و اسےط اهامتم ھتاتو ،مگر اجلامع
االنور ما ھج مدرسة ين  buildingبين يھت اهنا
سبب اجلامع االنور ين حرمة ما ھگنو فرق پڑتو ھتو،
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ٰ
ابو ايج صاحب ھي ا مباين هٹاوي ےن اعىل

درس سھكايو ھك جسمد ين حرمة جالوي رےه،
بلكھ اهين حرمة ودےه ،ھي مطابق معل كرو،
عمل ےنا معل ما اهوي شاكةل ھن هويئ ھك ھج ان يس
جسمد ين مظعة ما فرق پڑے.
***
ٰ
ٰ
خدا ھي رسول اهلل ےن رفمايو ھك اپ  -اپ
ٰ
ان رب ان انم يس پڑهو ،ا امر كري ےن ھچيےل
تعلمي نو خالصة عناةي كري ےن رفماوے ےھچ ھك
"ﯴ ﯵ" ،متںي خدا واسےط جسدة جباؤ ےنا
قريب ھتاؤ،
 ...ےا جسدة ان دينار لوگو! بنده زايدة ما
زايدة قريب خدا يس كيوارے هويئ ےھچ ھك ھج وقت
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ھي جسدة دے ےھچ ،تو جسدة ديوو ھگنو مشكل ےھچ،
امها سوں ھتايئ ےھچ؟ ھك انسان اهين سگال كرات
اويچن چزي  -اهين پيشاين ےن زمني پر مويك دے
ےھچ ،ےنا اهين انك ھك ھج عزة ين نشاين ےھچ اهےن يھب
زمني پر لگاوي دے ےھچ،
تو جسدة سگال كرات مشكل معل ےھچ ،ھي
اهوو راستھ ےھچ ھك ھج ان يس} خدا يس ےنا خدا ان
ويل يس سگال كرات زايدة قرةب حاصل ھتايئ ےھچ.
***
ٰ
مؤم�نني ين مجاعة! اج عاشوراء نو دن ےھچ،
مؤم�نني! متںي تو سگال روؤ ھچو ،مامت كرو ھچو،
ٰ
ٰ
حارض ھتاؤ ھچو ،ا اتنا دن يس اوي رهيا ھچو،
مَ
متام عال ما هكوں ھچوں ،ايك ايك كوان كوان
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ما مؤم�نني ےن هكوں ھچوں :يجه يھب كويئ ابيق ريه
ٰ
گيو هويئ ،كويئ يجه ھن ااي هويئ ،تو عرص ان درميان
مَ
ٰ
ٰ
اوي جاجو ،ا هياں يھب ےنا متام عال ما حسني ين
ذكر يس كويئ حمروم ھن رجهو!
چبھ ؤ ،ھمواٹؤ ،گلداؤ ،كويئ  wheelchairپر
ُ
هويئ ،كويئ بسرت ما يس ايھٹ ھن س�كتا هويئ ،كويئ
 hospitalان اندر هويئ ،ھگين �باميري ما هويئ ،اهنا
ٰ
اس اپس ھج اهنا سگا و اال هويئ ،اهنا اپس جيئ
ےن ھتوڑو مامت كراوي دجيو هاـھت يس.
***
(يوم عاشوراء  -بعد الهظر)

مؤم�نني ين مجاعة! ےا عزاداران حسني!
ےا مامت داران حسني! ےا مغ خواران حسني! ےا
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وه حسني ين ذكر ين طرف توھج ان كرانر ھك ھج ان
ٰ
سبب اپنا هچره ؤ روشن ھتايئ ےھچ ،ےنا اپين انھكو
ٰ
نو نور زايدة ھتايئ ےھچ ،ےنا ايك انسو نكےل ےھچ ےنا
گال پر وےه ےھچ تو امها كتين بركة ےھچ! ھك ھج مثل
ٰ
سيدان ادريس ھي رفمايو ےھچ ھي نظر ان ساےنم اوي
جايئ ےھچ،
ٰ
ٰ
سوں نظر اوے ےھچ؟ ھك متار ا انسو ويه رهيا
ٰ
ےھچ ھك وادي ما ھج مثل سيالب اوے ھي مثل
ٰ
فيض ويه رهيو ےھچ ،اتين بركة متار ا ايك انسو ما
ٰٰ
ےھچ! ےنا ا انسو ےن مالئكة ےنا مالئكة ص�فة دعاة
مجع كرے ےھچ،
ٰ
هوے متارا جان ما پوھچو ھك متارا انسو ےن
مالئكة مجع كرے ،مالئكة ص�فة دعاة مجع كرے
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ٰ
ٰ
تو اهين قدر كتين هويئ! ا مالئكة متار ا انسو مجع
ٰ
ٰ
كروےنا ااي ےھچ ،تو متںي انسو هنںي نكالو؟!
***
ٰ 9
ٰ
اج هوے نيم اةي ين ذكر كرےئي ھج اجلامع االنور
ان واهجة ين يھت ،ھج واهجة ان ساےنم ايك قبة
ٰ
بناوي ديو اما ايو ھتو ،ھج ان سبب اهنا اپھچل ھج
ٰ
ٰ
 designےھچ ھي ڈهنكايئ گيئ يھت ےنا ا قبة ايك اڑ
ٰ
ھتيئ گيا ھتا ،ابو ايج صاحب موىل ھي اپ ين اجعاز
ين شان يس قبة ےن هٹااي ےنا واهجة كشف ھتيئ
گيا ،ھج امر ھگنو مشكل هتو مگر خدا ين مشيئة،
امام الزمان ين مشيئة ،ابوايج صاحب موىل
ين مشيئة يس تو واهجة كشف ھتيئ گيا ےنا اهنا
سبب مؤم�نني ان هچره پر اميان نو نور ،حسني ان
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مغ نو نور ،اهوو روشن ھتيو ھك مؤم�نني ين زنديگ

ان هر امر ما كااي پلٹايئ گيئ ےنا امام حسني پر
ٰ
نوحھ كرواين ،اه نو نعره بلند كرواين نهَ ضة قامئ
ھتيئ گيئ،
تو هوے امام الزمان ےن رعض كري دےيئ ھك
ٰ
ےا امام الزمان هوے انتظاري ےھچ ،مملوك ا ل دمحم
مَ
ےن ےنا مارا ساـھت عال ان كوان كوان ما مؤم�نني وےس
ُ
ٰ
ٰ
ےھچ اهےن ھك مهاري انھكو ان اجاگر ا ان رسمھ ےن اپ ان
ٰ
هچرهء انور ےن
ان
پ
ا
هظور يس كيو ارے هٹاؤسو،
ِ
مهںي كيوارے ديھكيےس.
***
ٰ
ٰ
ےا عزادارو! اج مملوك ا ل دمحم
53
تريپنمو د ايع امام الزمان نو مملوك ےنا خادم
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ٰ
مفضل سيف الدين ا حصري پر ھٹيبو ھچوں،
متےن تقوى ين وصية كروں ھچوں ،امام الزمان
ين دعوة ين خدمة كرواين وصية كروں ھچوں،
حسني نو مامت كرواين وصية كروں ھچوں،
ٰ
 ...ےا پيارا ھبائيو ےنا هبنو! مملوك ا ل دمحم
ٰ
مهيشھ مطمنئ ھچوں ،حاالت تو اوے مگر كويئ
فكر نيھت كمي ھك امام الزمان نو هاـھت اهنا د ايع ين
پيـھٹ پر ےھچ،
مهيشھ ےنم متاري فكر ےھچ ،خدا نو شكر كروں
ٰ
ھچوں ھك ابوايج صاحب موىل ان وفاة ان بعد ا مثل
ان حمنة ان زمان ما متںي سگال كيوا فداء ،فداء ،فداء
ھتيئ رهيا ھچو ،متںي سگال هر ارشاد پر ّلبيك هكو
ً ُ
ٰ
ھچو ےنا امر ےن فور ا اھٹاوي لو ھچو ،مملوك ا ل دمحم
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ان دل ےن ،ابوايج صاحب موىل ان دل ےن ،بلكھ

متام دعاة مطلقني ان دلو ےن خوش كرو ھچو،
امام الزمان ےن خوش كرو ھچو،
متںي سگال ھي سوں سوں كيدو؟ ...
ٰ
حسني پر اه وزاري نوحھ ےنا عويل ظاهر كرواين
نهَ ضة ےن قامئ كيدي ،اهبة ےنا استعداد كيدي،
 ...تو �فقط اتنو} هكوں ھچوں ھك مارا پيارا
پيارا فرزندو! مںي متاري ھگين ،ھگين ےنا ھگين حمبة
كروں ھچوں ےنا ےنم متارا پر انز ےھچ ،متاري حمبة
ےنا اخالص پر انز ےھچ ،متاري تفادي پر انز ےھچ،
ٰ
ا مثل متںي جمالس ما حارض ھتاؤ ھچو� ،بيانو
ُسنو ھچو اهنا پر انز ےھچ ،ےنا خصوصا حسني
ٰ
ٰ
پر اه وز اري كرو ھچو ،انسو جاري كرو ھچو ےنا
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ٰ
ا شان يس نوحھ ےنا عويل ےن ظاهر كرو ھچو ھت پر

انز ےھچ ،انز ےھچ ،انز ےھچ!
ٰ
...اج عاشوراء ان دن عرص ين ھگڑي
ما متںي سگال بزرگو ،نوجوانو ،چبھ ؤ ميل ےن
ُ ْ َُ ُ َ
َ
سورة االخالص پڑهو" ،قل هو اهلل احد" سگال
ميل ےن ساےھت پڑهو( ،سگال مؤم�نني ھي سورة
االخالص ين تالوة كيدي) ،خدا متارا اخالص ےن
زايدة كرجو،
هوے حسني امام ين هشادة وه شان يس
پڑھو ھك مأل اعىل ما ابوايج صاحب موىل خوش
ٰ
ٰ
ھتيئ جايئ ،ےنا اپ ےن امطئنان ھتيئ جايئ ھك ا مار ا
مؤم�نني مردو ،بئريو ،چبھ ؤ مهيشھ حمفوظ رهےس،
اهےن كويئ شيطان هبكاوي هنںي سےك،
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ٰ
ٰ
سگال هشادة پڑهو ،اه! لعني مشر ايو ...

(سگال مؤم�نني ھي امام حسني ين هشادة پڑيه)

***
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