بسم اهلل الرمحن الرحيم

ححوهتي وعظ
 5محرم احلرام  ١٤٣٨ه
دار السكينة ،ممبئي

سيد نا طاهر فخر الدين
وعظ ين تلخيص

طع

داعي ال محمد الطاهرين سيدنا طاهر فخر الدين مؤمنني نسس خطاب كري نسس فرماوسس
؛ ثثنجنت ين تسبيح فجر انسس سانج كرنار متيطط سككال ححهو .نرالو وقت هتو هج ما اْ ثثاححنسس
نور ساهتسس اْيا .هر دور ما هي ظاهر هتائسس ؛ .هي نور هر زمان ما اهنا وارث امام الزمان ما
ححمكي رهيو ؛  ،انسس هي موىل نا سبب امان قائم ؛.
دنيا ما سككال عباد اهلل نسس امام نا طفيل ما امان ؛ ،مككر آخرة ما فقط مؤمن واسطسس هي نعمة
؛.
امري املؤمنني فرماوسس ؛ بشارة آثثسس ؛ :قيامة نا دن مهاراشيعة شان نا باركش ثثر بيتها
هسسس ،بيسرا لوككو خوف ما هسسس ،شيعة نسس كوئي خوف يا حزن نتهي،عرش نا سايا ما
امان ما هسسس ،مائدة ما سي مجتا هسسس .موايل مؤمن نسس ثثهلسس سي مالئكة صفة بناوي دسس
؛ .امام ثثرده ما ؛ تو اهنا دعاة مطلقني هي} امامي امسان سي هي} مائدة ين بركة لئي
نسس مؤمنني ين طرف ثثهنححاوسس ؛.
آج موسى انسس عيسى ين جملس ؛ .دعاة ين سوطط شان ؛ خدا هي موسى نسس بتاوي.
توراة ما دُعاة ين صفة اتين ديكهي هك نزديك ؛ هك انبياء هتئي جا ئسس  .موسى خدا نسس
عرض كرسس ؛ هك تو منسس هي سككال هتكي كرهج ،خدا فرماوسس ؛ هك هي متارا هتكي ؛
انسس متيطط اهنا هتكي ححهو.
رسول اهلل فرماوسس ؛ هك علماء اميت كانبياء بين اسرائيل،ماري امة نا علماء بين
اسرائيل نا انبياء ين مثل ؛ ،هي كون هك دعاة .سيدنا طاهر سيف الدين نصيحة
مافرماوسس ؛ هك "انبياء مانند اهنا رتب ؛"،
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هجي دعاة ين شان هي ،هك هي عامل آل محمد ؛ .رسول اهلل فرماوسس ؛ هك عامل اهل بيت
سي سيكهو ،انسس عامل اهل بيت سي هج سيكها هوئي اهنا سي سيكهو  ،تو متيطط اْكك سي جناة
ثثرامسو.
دعاة هي عجب شان سي مؤمنني ين طرف آل محمد نو علم ثثهنححايو .باواجيصاحب نسس آ
بيت ككهنيج ثثسند هيت:
من دعاة قد ايدهتم سواري

* بركات املؤيد الشريازي

مؤيد نا علم ين بركة ين سواري دعاة نسس ثثهنححسس ؛.
آل محمد نو علم كيو علم ؛  -هج علم آدم لئي نسس اترا،خدا هي اْدم نسس امساء بتايا ،هي
سككلو علم محمد انسس اهين عترة ما ؛.
آجسس مخيس نو دن ؛ ،سيدنا مؤيد جملس ثثرهتا ،عجب شان حكمة ؛ هي جمالس ما.
سيدنا مؤيد الشريازي امام مستنصر نا باب االبواب ،مؤيد ين نرايل شان ؛ .مؤيد
فرماوسس ؛ ،جو ميطط نيب محمد نا زمان ما هوتسس تو سلمان كرتا كم هن هوتسس.
اْثث نا امتحان هبي ككهنا هتيا .آثث خود بيان كرسس ؛هك هج نو اخالص ككهنو زيادة اهنو
امتحان هبي ودهارسس هتائي  .آثث فرماوسس ؛ هك مارا اتنا امتحان هتيا هك ميطط خالص
سونو بين ككيو ححهوطط.كيوا امتحانات 40 ،دن تك قدمبوسي واسطسس رزا هن هتئي! ثثححهي
امام هي اْثثنسس ككهنا نوازي ديدا ،فرمايو شيعة نسس مهارو علم هج ححاهو هي نشر كرو  ،سككال
وسطسس والد مشفق هتئي جاؤ.
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آ شان نا مؤيد ،انسس عرض امي كرسس ؛ قصيدة ما ،هك منسس صراط مستقيم ين هداية ملي
تو هي امام نا سبب.
مخيس نا دن جملس ثثرهائي انسس آ قصيدة ،باواجيصاحب مهيشه ثثابندي سي ثثرهاؤتا،
كوئي وار وظيفة هبولسس هنيطط" :.يا صباح اخلميس اهال و سهال * زادك الواحد املهيمن
فضال
مستنصر امام نا زمان ما ستر ين متهيد شروع هتئي ككئي .مين سي سيدنا علي بن محمد
الصليحي هي ملك بن مالك نسس حج ين رزا ثثوححهوا واسطسس موكال ،امام هي اهنسس روكي
ليدا انسس اهنسس مؤيد نسس سونثثا انسس فرمايو هك اهنسس علم ثثرهاوو .اْثث ثثاححن ورس لكك مؤيد نا
ساهتسس رهي نسس سككلو علم حاصل كيدو.مين جاوا ين رزا ثثوححهسس تو امام حكمة سي
فرماوسس هك كيم رزا ثثوححهسس ؛ جوارسس شتاء (هتندي ين موسم) آؤنار ؛ .مؤيد هي اتنو
علم ثثرهايو هك واسن هبرائي ككيو .امام غيب جانسس ؛ ،خرب كيدي هك داعي علي بن
محمد شهيد هتئي ككيا .ثثححهي ملك بن مالك نسس رزا آثثي ،آثث مين ثثدهارا انسس اْثثنا فرزند
حيىي نسس علم ثثرهايو ،انسس حيىي هي سيدنا ذوئب نسس علم ثثرهايو نسس تيار كيدا .اْ مثل امام
مستنصر باهلل علم دعاة ين طرف نقل كرسس ؛ .خدا نو عرش ثثاين ثثر ؛" ،وكان عرشه
على املاء"  ،ثثاين سوطط هك علم ،دعوة ين ككادي علم ثثر ؛ .بيسرا ين ستا مال ثثر ،طماخي
ثثر هوئي ؛ ،حق ين دعوة علم ثثر ؛ ،علم نا سبب قائمة رهسسس.
سيدنا ذؤيب ثثهال داعي ؛ ،ثثححهي ايك ثثححهي ايك داعي عالمة حنرير ،سيدنا ادريس
ين شان عجب ،سيدنا برهان الدين قبة بنايا شبام ما،
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 19ما داعي سيدنا ادريس نا زمان ما مين نا لوككو ين طاعة ما فرق ثثري ككيو ،تو متهيد
كيدي هك هند ين طرف دعوة نقل هتائي .هند نا وايل نسس لكهو ،وهاطط سي  4صاحبو مين
اْيا انسس علم حاصل كيدو ،ححارسس صاحبو داعي هتائي ؛.
جوارسس  transitionهتائي ؛ تو متهيد هتائي؛ ،علم سي  ،جيم مستنصر امام هي
متهيد كيدي.
ثثححهي علم نقل هتاتو ككيو ،فضالء ،سيدي جنم خان  ،هج نا ثثاسسس سي سيدي خاجني
فري هي علم حاصل كيدو ،تاهك سيدنا عبد علي سيف الدين نا نزديك علم مجع هتيو.
موالي عبد علي عماد الدين آثثنا سي علم ليدو ،العلم يرفع قدر من مل يرفع ،غراب
اعصم كهتا هتا.
سيدي عبد علي محيي الدين عجب عالمة بسس نظري ،سيدنا طاهر سيف الدين مهيشه
احسان ياد كرتا ،هك مارا مفيد .سيدي عبد علي محيي الدين هبي سيدنا طاهر سيف
الدين سي ككهنا خوش ،جنم باغ ما سيدنا عبد القادر جنم الدين ين تصوير ديكهي نسس
آنكه ما آجنو آوي ككيا انسس كهيو هك كاش هك آثثنسس ديكها هوتسس.
سيدنا طاهر سيف الدين نو علم ما نرالو مقام ،عجب شان ين رسالتو تصنيف فرماوي.
ختت ثثر بيتهسس تو ختت هالوي دسس .ايك ايك قصيدة ايك كتاب ين مثل ،هي مثل ايك
ايك وعظ.آل محمد نا موائد موكي ككيا ؛ هج ما سي اثثنسس بركة لئيسس ؛.
آثث هي سيدنا برهان الدين نسس تيار كيدا ،سبق ثثرهايا ،انسس باواجيصاحب نسس تيار كيدا،
كتنا اشغال اهنا باوجود .اْقا طاهر جوارسس لب اللباب نا سبق شروع كيدا تو
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باواجيصاحب نسس بالوي نسس فرمايو هك سامنسس بيتهجو ،وهج احللقه امي سامنسس بيتهسس .رات
ما ارشادات فرماؤتا ،كوئي وار فجر هتئي جائي college .جاوا ين هبي رزا فرماوي،
ثثن بثثهورسس مجوانسس هوووج جوهي ،فقط آثث نو امي هتو .مياطط صاحب رجب علي عرض
كرسس هك خلقه بيدهي  ،سيدنا طاهر سيف الدين هي هاهتـ سي تيار كيدا.
باواجيصاحب مهيشه آثثنا مفيد نسس ياد كرتا ،جيم آثث هي تربية كيدي امي عمل
كرتا.باواجيصاحب هي مهنسس سككال هبائيو هبنو نسس فجر سانج سبق ثثرهايا .اْل محمد نا علم
نا لقمه ؤ ححاوي ححاوي نسس مجارا  ،حق ين تصورات نقش كيدي " -القلم الكاتب يف
الصدور * سطور حق و هدى و نور" ،اذا بني شيئا صوره هي شان هيت .علم نو شوق،
علم سي دوسيت .مهنسس باهر ين يونيورسيت ما هبي موكال ،داكترو هتيا .مملوك آل محمد
نسس  Australiaموكال airport ،ثثر كوئي نا ساهتسس وات هتئي ،منسس ثثو؛ انسس ميطط كهتو
جاؤطط ..كهسس هك متارا باوا دن ما  25كالك كام كرتا هسسس.
قرآن ما آيتو ؛ :علم سي درجات ؛ ،هج نا ثثاسسس علم ؛ انسس هج نا ثثاسسس نتهي هي
سركها نتهي.
رسول اهلل فرماوسس ؛ هك علم طلب كروو فريضة ؛ هر مؤمن مؤمنة ثثر option ،
نتهي آثثو ،واجب ؛ .فرمايو هك صني جاوو ثثرسس تو جاؤ ،يعين محنة كرسس ،دور جاوو
ثثرسس تو هبي جاؤ.
"العلم وراثة كرمية" .امري املؤمنني فرماوسس ؛( ،هج نا ثثاسسس سككلو علم ؛)
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آثثنا علم نا باره ما ككهنا قول ؛ .كميل بن زياد نسس فرمايو ،علم مال كرتا خري ؛ .فرماوسس
؛ هك علم حاصل كروا نسس  6ححيز جوئيسس.
 )1عزم  -محكم اراده )2 ،حزم  )3 ،curiosity -اجتهاد ،محنة )4 ،بُلغة )5 ،
استاذ ين صحبة  )6 ،طول زمان  ،ملبو  ،timeتيثثسس تيثثسس دريو هبرائي.
سقراط حكيم هي كهيو هك مفيد حق ملي جائسس تو كو ئي وار اهنسس موكجو هن.
رسول اهلل فرمايو ؛ هك علم واسطسس  4ححيز كروي جوئيسس )1:ححثث رهوو )2،سنسس برابر
دهيان دئينسس )3 ،حفظ كرسس  ،سبق والسس )4 ،مبلغ نسس ثثهنححسس تو نشر كرسس.
دعاتو نا كتابو ين شان  -جنة نا كياراؤ ؛ ،يهاطط هبي انسس آخرة ما هبي ما آؤسسس،شهد ين
مثل باقي رهسس ؛ انسس باقي راكهسس ؛ ،مهيشه ين زندككي آثثسس ؛.
امام فرماوسس ؛ مهيطط كوئي علم ين عداوة هنيطط كرتا .دنيا نو علم هبي ضروري ؛
معاش واسطسس ،داكتر اجننري وغريه هتائسس تو سيدنا طاهر سيف الدين سيدنا محمد برهان
الدين ككهنا خوش هتا تا هتا ،ثثن آل محمد نا علم سي تو جان ين جناة ؛.
سيدنا مؤيد فرماوسس ؛ هك جسماين رزق واسطسس اتين محنة كرو ححهو ،امها هتورا سي
كفاية هتئي سكسس ؛ ،تو هتورو وقت متارا جان ين روزي واسطسس تو نكالو ،تاهك جسم
فناء هتئي نسس كهدّا ما ككِري جائسس ،تيوارسس جان اْباد زنده هتئي ككيو هوئي انسس آمسان ما
ححرهي جائسس.
علم ساهتسس عمل الزم ؛ .عبادة علمية انسس عملية بيوسس برابر لئي اهتو.
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مائدة نو بيان فرمايو" ،ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا الولنا وآخرنا وآية
منك وارزقنا وانت خري الرازقني" -امها  5فصل  )١ -عيسى مسيح نا حواريني ثثر مائدة
اترو )٢ ،ماطط فاطمة ثثر مائدة اترو )٣ ،مائدة نا لفظ نا حروف ين توجيه )٤ ،دعاة
مطلقني ثثر علم نو مائدة اترسس ؛ )٥ ،مجن مجاروا ما ككهنو ثواب،
موالنا علي هزار ويككها زمني كهريتا ،انسس اهين  incomeهتايت هي سككال لوككو نسس مجارواما
خرححي ديتا ،مشهور ذكر ؛.ائمة فاطميني هي عمل كرتا ،ذبيحة نو ككوش مين موكلتا.
دعاة مطلقني هي مثل عمل كرتا.سيدنا امسعيل بدر الدين باوا هي طلبة العلم نسس
مجارواين منة ليدي هتي .سيدنا عبد علي سيف الدين هي  12هزار مؤمنني نسس راكها،
مجارا .اْقا برهان الدين نو نرالو مقام هتو ،متام عامل اميان نسس مجارتا .شهر اهلل ين  19مي
انسس محرم احلرام ين  8مي تاريخ .باواجيصاحب هبي هي مثل عمل كرتا ،هج ككام ما
ثثدهارسس وهاطط حسني ين نياز كرسس.
مجن جنسس تو شكر كرسس ،اسراف هن كرسس.
دعاء ما فرماوي ،خدا متارا ككهرو ما هتالو نسس هبريال راكهجو.
عباس علمدار ين شهادة ثثرهي  ،امها فرمايو ،فاطمة نا اوثثر خدا هي مائدة اتارو ،انسس
دمشنو هي اهل بيت نسس  3دن هبوكا ثثياسا راكها ،سقاء اهل البيت عباس ؛.
اْقا حسني ين شهادة ثثر وعظ متام هتئي.
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