بسم اهلل الرمحن الرحيم

تيجي وعظ
 4محرم احلرام  ١٤٣٨ه
دار السكينة ،ممبئي

سيد نا طاهر فخر الدين
وعظ ين تلخيص

طع

خطاب ما فرمايو ،اسس ابراهيم خليل اهلل ين ملة نا لوككو ،ابراهيم نا شهزاده محمد
مصطفى ين امة خاصة ..رسول اهلل هي علي نسس ساهتسس كري نسس فرمايو هك انا وانت يا علي
دعوة ابينا ابراهيم ،ميطط انسس متيطط اسس هبائي علي اثثنا باوا ابراهيم ين دعوة ؛ .ابراهيم
انسس رسول اهلل ين دعوة ايك} ؛ ،هج نا واسطسس خدا فرماوسس ؛ ،له دعوة احلق.
محمد انسس علي ين نسل ما امام بعد امام هي دعوة قائم كرسس ؛ ،سيدنا قطب الدين
فرماؤتا هتا هك امامًا بعد امام سلسلة جارية ؛ ،ككئي كالسس دن هتو ،اْ ج دن ؛ ،عقلمند
جانسس ؛ كالسس هبي اْؤسسس.
رسول اهلل صلوات ثثرهتا سكهايو ،محمد انسس آل محمد ثثر صلوات جيم ابراهيم انسس آل
ابراهيم ثثر صلوات ،ائمة مستقرين نو سلسلة ابراهيم ين نسل ما ،محمد انسس علي ين ،هي
ج نسل ؛ .طيب العصر امام الزمان اْج ابراهيم نا شهزاده محمد نا شهزاده زمني ين ثثيصصٌهـ
ثثر حاضر انسس موجود ؛ .امام ثثرده ما ؛ دعاة مطلقني اهين معرفة كراوسس ؛ ،ابراهيم
ين ملة ثثر ححالوسس ؛.

"على ملة ابراهيم" اثثنسس روز هر مناز ما ثثرهيئسس ؛ وجهت وجهي ما.قرآن ما آ آية ؛،
ابراهيم كهسس ؛،هر نيب ين آية ؛ ..ابراهيم ين آية ،شريعة نو اصل ،كعبة ؛.
بيت اهلل بنا كيم ،دعائم ما ذكر ؛ .خدا هي آدم نسس خليفة بنايا ،مالئكة نسس سجده ديوا
نو فرمايو،مالئكة سي خطاء هتئي تو خدا نا عرش نا ححو طرف طواف ديدا .خدا اهنسس
معاف كيدا انسس فرمان كيدو هك زمني ما بيت اهلل بناو سس جهاطط بين اْدم اْوي نسس استغفار
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كرسس .نوح نا زمان ما طوفان اْيو تو بيت اهلل رفع هتئي ككيا انسس ابراهيم نسس فرمان هتيو هك
ثثاححها بيت اهلل بناوسس.
رسول اهلل ابراهيم ين ملة ثثر ؛ ،آثثنا قبلة بيت اهلل ؛ .ظاهر ما جسم سي توهج بيت
اهلل نو هوؤ جوئيسس ..
جان نا واسطسس قبلة كون ؛ هك امام الزمان هج ابراهيم انسس محمد ين نسل ما ؛ ،هج
بيت اهلل نا ممثول ؛ .حج نو دعامة واجب ؛ ،باطن ما امام طرف قصد كرسس.
سيدنا املؤيد قصيدة ما فرماوسس ؛ ،آؤ ميطط متنسس حقيقي بيت اهلل دكهاؤطط ،آ ثثتهر نا بيت
ين حرمة زياده ؛ هك وه صاحب هج هي بيت اهلل بنايا..
فرزدق هي زين العابدين امام ين مدح ما قصيدة لكهاهج مشهور ؛ ،امها لكهسس ؛هك
اككر حجر اسود نسس خرب ثثري جائي هك كون ححوموانسس اْيو ؛ تو امام نا قدم ثثر ككِري جائي.
امام حسني كربال ثثدهارا تو مكة ما محمد بن احلنفية نسس وديعة سونثثي نسس ثثدهارا
،جوارسس علي زين العابدين ثثاححها مدينة ثثدهارا تو حجر اسود هي شهادة ديدي ثثححهي
محمد بن احلنفية هي اْثث نسس وديعة سونثثي.
حجر اسود ين شان ككهين ؛ ،رسول اهلل ححومتا هي دكهاوانسس هك داعي نو سو مقام ؛.
سيدنا عبد علي سيف الدين قصيدة ما فرماوسس ؛ هك امام كعبة ؛ ،داعي قبلة ؛،
مؤمنني داعي نسس قبلة بناوينسس كعبة اهلل هج امام اهين معرفة كرسس.
باواجيصاحب نا بيان ما سي بركة لئي نسس بيان كروطط ححهوطط ،هي موىل هي منسس تيار كيدا
؛..
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ثثهلي وعظ مملوك آل محمد هتانا ما كيدي ،ككهنا هتورا تائم ما تياري كيدي ،برهان
الدين آقا هي فرمايو هك هبائي كراؤسو تو هتئي } جاسسس .بيجسس سال محمدية ما ،وهاطط سي
ممبئي آيا ،باواجيصاحب نسس ككهين خوشي ،ايك مؤمن هبائي ماري وهاطط ين عرضو
كيدي انسس خلوة ما هبي عرض كيدي ،ثثححهي باواجيصاحب منسس بالوينسس ايك سثثنا ين
ذكر كيدي ،اشاره كيدوهك آ شان هتاسسس انسس فرمايو هك بيتا متنسس خدمة كرواين ؛.
 3ترتيب ما ابراهيم ين ذكر ،ظاهر باطن انسس حقيقة:
(1ظاهر) .ابراهيم ين قرآن ما ذكر ؛ هك ككام نا بتو نسس ككرايا ،ثثححهي منجنيق ما بتهايا ،هي
ذكر..
باواجيصاحب سانلي اُرفا ثثدهارا تا ،وهاطط هي جككه بتاوسس ؛ جهاطط إبراهيم نسس آكك ما
ناكها،
ابراهيم نا توكل ين شان  ،تياري ؛ هك اْكك ما ناكهسس ،خدا جربئيل نسس موكال ،ثثن
ابراهيم هي جواب ديدو هك كئي حاجة نتهي ،جربئيل ين طرف يا خدا ين طرف ،خدا
ين مرضي هوئي تو ماري اجل اْوسس تو ميطط عرض هن كرو.
 53ما داعي سيدنا قطب الدين رض نا توكل ين شان ،برهان الدين اْقا نا زمان ما اْثث نسس
كوئي هالوي هن سكسس ،دعوة نا عرش ثثر مستوي هتيا ثثححهي جيم امري املؤمنني فرمايو،
ميطط اكيلو هوؤ تو هبي ميطط حق ثثر ححهوطط ،ككرححسس اكهي دنيا بيجي طرف هوئي.آثث
تشريف راكهتا هوئي تو سككال نسس مهة آوي جائسس ،عمل سي انسس بيان سي .كتين كوشش
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كيدي ستاواين .محنة مشكل نا وقت ما خدا ما توكل ين شان هيت .اْثث مهيشة اْ بيت
ثثرهتا
على اهلل يف كل االمور توكلي

وباخلمس اصحاب الكساء توسلي

محمد ن املبعوث وابنيه بعده

وفاطمة الزهراء واملرتضى علي

دعوة ين حفاظة هتئي ،دعوة داعي ين ذات ؛ .مهيشه على نسس ياد كرتا،
اي امر مشكل ال ينجلي

حني يدعى يا علي يا علي

حارث مهدان علي نا فضائل بيان كرتا ،اهنسس اْكك ما ناكها .يد اهلل تشريف اليا انسس اْكك ما
سي نكايل ديدا ،ثثححهي فرماوسس ؛" ،يا حار مهدان من ميت يرين * من مؤمن او
منافق اجال"،
توكل ين ذكر .موالنا علي فرماوسس ؛ 4 ،شخص الكك الكك ححيز توكل كرسس ؛:
 )1مال ثثر  -هج ؛ هت ثثيسا ،زكوة اْثثوانسس واندهو هك ميطط فقري هتئي جئيس .سيدنا طاهر
سيف الدين فرماؤتا هك هج خرححا هت اثثنا ،ثثن جيم تيم هن خرححسس .مال نسس  3حصه ما
تقسيم كرسس )1 ،اهل وعيال  )2حالل ين لذة .savings )3
خدا هي اْثثو ؛ امي مانتا هوئي تو خدا نو حق برابر اداء كرسس.
اثثن هبرة ويثثاري قوم .business minded ،
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امام صادق نسس بعض شيعة هي عرض كيدي ،اْثث دعاء كرو هك منسس ككهر بيتهسس روزي ملي
جائي .امام فرماوسس ؛ ،ميطط امي دعاء هنيطط كروطط  ،محنة كرو ،بساط ثثهيالؤ ،ثثححهي د
عاء كريس  .مسلم ثثر واجب ؛ هك روزي طلب كرسس ،امها ككهنو ثواب ؛.
مملوك آل محمد امريكا ما  farmingكروانسس زمني ليدي ،باواجيصاحب نسس ككهين
خوشي ،امامو دعاتو كهييت كرتا هتا ،اعلى نية هك أمام الزمان ين دعوة ين خدمة كرئسس،
صدقة كري نسس روزي نسس كهيححو .نقصان هبي هتائي ،مككر ما ذهب من مالك ما وعظك
– هج مال سكهامند آثثي نسس ككيو هت ككيوج نتهي ،ثثاححهي  same mistakeهن كرسس.
سيدنا طاهر سيف الدين فرماؤتا هك مال نسس جان ين مثل حفاظة كرسس ،رسول اهلل خطبة
ما فرماوسس ؛ ،امجلوا يف الطلب .روزي كماواما جلدي هن كرسس ،دهريج راكهسس.
جلدي كروا ما امي هن هتائي هك حرام نو عمل هتئي جائي ،موالي لقماجني صاحب ين
ذكر ..ويثثار ما سححو بولسس ،مهة راكهسس.
 )2بدن ثثر هبروسو  -صحة هوئي هت وقت شكر كرو .خدا ين طاعة ما زندككي ككُزارو.
صحة نو خيال راكهسس انسس اهنا واسطسس كوشش هبي كرسس exercise ،كروي جوهي،
باواجيصاحب فرماؤتا هتا ،برهان الدين آقا ككهنا سالو تك ورزش كرتا هتاhealth, .
 fitnessنو خيال ،نية اعلى هك خدا ين بندككي كرواين ؛.
 )3لوككو ثثر هبروسو -مهيشه لوككو ين فكر هك سوطط كهسسس ،امي هن هوئي.
 )4خدا ثثر هبروسو راكهسس .علي نو امها اعلى مقام ؛.
حسبنا اهلل ين تسبيح كرو ،قيل يا نوح اهبط ين تسبيح..
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.2تاويل  -ابراهيم نسس سثثنو هتيو هك اْثث امسعيل نسس ذحبِ كرسس ؛ ،اهين تاويل ين معىن
بيان كيدي.
آ امتحان هتو ،انسس بيوسس صاحب هي تسليم كيدي ،تو خدا ذحب عظيم موكلسس ؛.،
ظاهر ما هج ذكر كرسس ؛ عقل نا باهر ين واتو ؛ .خدا هي بيجا فرزند آثثا اسحاق ،هي
ذجب عظيم ؛.
سيدنا طاهر سيف الدين فرماوسس ؛ ،امسعيل هر زمان نا طيب ،ذجب عظيم ستر نا داعي
؛.
 .3حقيقة  -ابراهيم نا نام ين توجيه بيان فرماوي.
دعاء نا كلمات ما خاصة ممبئي نا مؤمنني واسطسس ككهين دعاء فرماوي ،هك باواجيصاحب
فرماؤتا هتا هك اهوو وقت هتو هك ححو طرف آكك الككي هتي انسس متسس سككالدهال بين نسس كهرا
رهيا ،خدا افضل اجلزاء آثثجو.
نوحة ما عون و محمد ين انسس قاسم ين شهادة ثثرهي ،هت بعد حسني امام ين ثثر درد شهادة
ثثر وعظ متام كيدي.
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