بسم اهلل الرمحن الرحيم

ثثاححنمي وعظ
 6محرم احلرام  ١٤٣٨ه
دار السكينة ،ممبئي

سيد نا طاهر فخر الدين
وعظ ين تلخيص

طع

طيب امام ين كنية ابو القاسم ؛ ،هج رسو ل اهلل ين كنية ؛ ،حكمة نا اسرار ؛،
رسول اهلل نا مخرية نا وارث هر زمان ما موجود ؛ .خدا تعاىل هي رسول اهلل نسس متام
عاملني واسطسس رمحة بناوي نسس موكال ؛ ،آثث رمحة للعاملني ؛ .رسول اهلل وفاة هتيا تو
سوطط رمحة عدم هتئي ككئي؟ هرككز هنيطط .انسس امام الزمان ثثرده ما ؛ ،اهنا داعي نسس
مؤمنني نا درميان موكا ؛ ،دعوة كروانسس ،رمحة كروانسس .سيدنا علي بن موىل محمد
بن الوليد هي اداء امي كيدو هك كهتا} نتهي هك امام ثثرده ما ؛ جوارسس هك داعي  ،خدا ين
رمحة  ،مهارا درميان موجود ؛،
وال نقول امام العصر مستتر* وانت يا رمحة الرمحن داعينا
دعاة مطلقني واسطسس رسول اهلل حجر اسود نا نزديك هند ين طرف رخ كري نسس فرماوسس
؛ هك "اولئك اخواين" ،هي سككال مارا هبائي؛ ،آخر الزمان ما آؤسسس  ،ماري دعوة
قائم كرسسس " ،واشوقاه اىل رؤيتهم" ،عجب مارو شوق ؛ هي سككال نسس ديكهوانو .دعاة
رسول اهلل جيم عمل كرتا امي عمل كرسس ؛ انسس كراوسس ؛.
سيدنا برهان الدين وعظ ما فرماؤتا ،جيم رسول اهلل مناز ثثرهتا امي آج مهيطط ثثرهئسس
؛ .مصر ثثدهارا ،وهاطط جامع ازهر نا مهوتا شيخ هي آثثنا ثثيححهسس مناز ثثرهي ،ثثححهي كهيو
هك منسس الككو هك ميطط هي آجسس رسول اهلل نا ساهتسس مناز ثثرهي.
مملوك آل محمد آجسس رسو ل اهلل ين دعوة قام كروطط ححهوطط.

6th Moharram 1438H – Page 1 of 7

امام ايب عبد اهلل جوش ما اْوي نسس شيعة نسس فرماوسس ؛  ،ثثهلسس تو سككلو فرمايو هك متيطط
هي مهاري محبة كيدي ،بيسرا هي عداوة كيدي ،ثثححهي آ دعاء فرماوي هك خدا متنسس نيب
ين مرافقة نو رزق اْثثجو ،.اهنا حوض ما سي سرياب كرجو.
آج مجعة نو مبارك دن ؛ ،رسول اهلل ثثر مثل ؛ .هفهت نا  7دن ايك ايك ناطق ثثر مثل
؛ ،مجعة محمد ثثر هج سككال انبياء نا سردار ؛ ،جيم مجعة دنو نا سردار ؛ .اجلمعة
اجلامعة ملفترق القوى.
سككال نطقاء ثثر صلوات ثثرهي ،شهر اهلل نا آخر مجعة ما اثثنسس هي عمل كرهي ؛  ،نيب نا نام
لئي نسس صلوات ثثرهيسس ؛ :اللهم صلى على ابينا ادم صفي اهلل وآله امجعني...
ايك ايك نيب ثثر هي مثل صلوات نا ساهتسس سيدنا مؤيد قصيدة "سالم على العترة
الطاهرة" ما سي سالم ين بيت ثثرهي " ،سالم بديا على آدم * ايب اخللق بادهي واحلاضرة"
هي مثل سككال نطقاء ثثر صلوات انسس سالم ثثرها  ،ساهتسس امري املؤمنني ثثر .باواجيصاحب هي
سيدنا طاهر سيف الدين نا زمان ما  speechكيدي ،امها رسول اهلل ثثر سالم ين بيت
ثثرهي  -ا نسيم بلغ باخلضوع سالمنا * لنبينا طه مزارا اطهرا" ،ساهتسس امري املؤمنني ثثر
سالم ين بيت ثثرهي" ،ا نسيم بلغ باخلضوع سالمنا * موىل األنام اذا بلغت غريا" ،سيدنا
هي فرمايو هك اميج ثثرهوو جوهي.
سيدنا طاهر سيف الدين نسس مدينة ما رسول اهلل ين ضريح ما داخلي نصيب هتئي،انسس
شان سي عمل فرمايو اهين ذكر فرماوي.
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جنف اشرف ما سيدنا برهان الدين نسس داخلي نصيب هتئي ،وهاطط ككهنو مشكل ،آم كوئي
بيجا نسس ساهتسس جاوانو هن كهيو ،ثثن قطب الدين موىل نسس فرمايو هك هبائي ساهتسس اْؤجو.
وهاطط اندر جواهرات سككال هتا ،خدام هي كهيو آ ما سي اْثث نسس هج جوئيتو هوئي لئيسس،
ابو تراب نا داعي فرماوسس ؛ هك منسس تراب  ،خاك شفاء جوئيسس ؛.
موالتنا فاطمة انسس حسن امام ثثر سالم ثثر.
آج مجعة نا دن ما عشرة مباركة ما صلوات انسس سالم ثثرهئسس  ،خدا نصيب كرسس امام
حسني ين ضريح ثثر جئي نسس سالم عرض كريسس .مملوك آل محمد ،برهان الدين آقا نا
فرمان سي عشرة مباركة ين خدمة واسطسس كربال ككيو تو ،وهاطط هبي عاشورا نا دن عناية ين
تدبري سي هتاتو هوئي امي الككسس .عباس علمدار ين ضريح سي موكب ما اْقا حسني نا حرم
طرف مامت كرتا هوا ككيا ،امام حسني ين ضريح مبارك ديكهائي وهاطط سي منرب ثثر خطبة
ثثرهو انسس شهادة ثثرهي .منظر سككلو ياد ؛ ..دعاء فرماوي هك ثثاححها متنسس سككال كربال لئي
نسس جاؤطط ،حسني ين ضريح نا ثثاسسس عاشوراء ما مامت كرهي..
ائمة طاهرين ثثر صلوات انسس سالم.
مؤيد آثثنا زمان نا امام نسس كهسس ؛" ،سالم عليك فمحصوهلم* لديك ايا صاحب
القاهرة" ،امام الزمان ثثر سالم ثثرهو تو سككال ثثر سالم قبول ؛" .حي مين يا نسيم
الصحب ان* جئت سوح ابن رسول اهلل حي"
دعاة هبي آل محمد ما شامل ؛ ،سككال مين نا دعاة ثثر صلوات انسس سالم ،موالتنا حرة
امللكة ثثر صلوات انسس سالم .هندستان نا دعاة ثثر ،انسس حدود فضالء ثثر سالم...
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امحداباد ما سيدنا قطب الدين الشهيد ،كربال هن جوائي تو امحداباد ين زيارة واسطسس
جائي ..ال سيما ممبئي ما زيارة..
عجب شوق ولوله ؛ رو ضة طاهرة ما سيدنا طاهر سيف الدين ،سيدنا محمد برهان
الدين ين زيارة نو.
سككال دعاة نا وارث قطب اهلدى ثثر صلوات انسس سالم" ،سالم عليك فمحصوهلم *
لديك ايا قطب دين اهلدى" دعاء ،اراده ،هك باواجيصاجب موالنا اهوا شان نا روضة
بناويسس هك ستاراؤ رشك كرسس .مهيطط وهاطط آسرو لئيسس ؛ ،آثثين زيارة كروا سي سككلي
زيارة قبول هتئي جائسس ؛.
اولياء اهلل ثثر معرفة نا ساهتسس صلوات انسس سالم ثثرهيسس.
مجعة نو دن ما صلوات ككهين ثثرهسس .رسول اهلل هي سيكهايو كيم ثثرهسس ،اللهم صل على
محمد و على آل محمد .اْل محمد ثثر ساهتسس صلوات ثثرهوي ج جوهي ،هنيطط تو صلوات
ككنائي هنيطط .كم از كم  1000وار ثثرهسس ،ححباؤو نسس  100وار تو ثثرهاوسس ج .دعاء نا ساهتسس
صلوات ثثرهسس تو صلوات نا طفيل ما دُعاء سنائي جائي ؛ .دن سالميت سي نكلسس
؛.مجعة نا دن عطر خوشبو لككاوسس ،صدقة كرسس ،سورة الكهف ثثرهسس اْل عمران
ثثرهسس.
رسول اهلل ين ذكر .رسول اهلل نا ثثيشتر هج ثثاححن نطقاء هتيا ،اهين شان سككلي آثثنا دور ما
هتائي ؛" .لقد كان يف قصـصهم عربة ألويل األلباب ."...مؤيد حكمة سي بيان كرسس
؛ ،سككال انبياء نا دور ين شاكلة رسول اهلل نا دور ما ملسس ؛ ،آثث نا اندر سككال ين قوة
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انسس شريعة مجع هتائي ؛ ،قرآن ما هج انبياء ين ذكر و ؛ هي فقط قصة كهاين نتهي ،بلكسس
هي اْج نا دور ما هبي  relevant؛ .انبياء نا دور ما هج بنو هي رسول اهلل نا دور ما بنسس
؛.
اْدم واسطسس خدا هي سجده ديوانو فرمايو .مالئكة هي ديدو انسس ابليس هي هن ديدو تو هي
كافرين هتكي هتيو .اْدم الدور رسول اهلل ؛ ،آثثنا واسطسس سلمان سجده ديتا ،امي كهتا
هك اهين ثثيشاين ما هج نور ؛ ،هي نور ديكهي نسس ميطط سجده دؤوطط ححهوطط ،هي ابداعي
نور ؛.
نوح هي سفينة بنايو ،اهنا ثثهلسس ككهنو مشكل نو وقت هتو ،نوح  3هي وار ياري مانككي،
تيسري وار ياري اْوي ،وهاطط لكك ككهنا لوككو ححال ككيا  ،فقط  80اشخاص باقي رهيا هج
سفينة ما سوار هتيا انسس جناة ثثراما،
سفينة ما سكون اطمئنان سي بيتهسس ،جان ين جنايت واسطسس سوار هتائي ،بيجا ين ثثرواه هن
كرسس ،خدا نا نزديك كوئي هنيطط هوئي" .اهلل يستهزئ هبم".
رسول اهلل نوح الدور؛ ،آثث 3وار عصمة طلب كرسس ؛ .جوارسس علي نسس قائم
كروانو فرمان اْيو ،عصمة مانككي ،غدير خم ما جواب آيو عصمة آوي 3 .وار كونا واسطسس
هك وصي ،ائمة انسس دعاة واسطسس.عصمة ين اعلى معىن سوطط هك اهنا قائم مقام نسس قائم كيدا
بغري ككذرسس هنيطط .سيدنا عبد القادر جنم الدين ين ذكر ،سفينة ما سفر كري رهيا هتا انسس
طوفان آيو ،ايك معرفة نا صاحب هي كهيو هك آثث هي هجي نص نتهي كيدي تو كئي هنيطط
هتائي.
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باواجيصاحب موىل ين شان ،صرب كيدو ،سفينة ثثر هج سوار هتيا اهنسس جناة ؛.
ابراهيم الدور رسول اهلل ؛ .ابراهيم هي كعبة بنايا،امسعيل نسس مكة ما وسايا .رسول
اهلل نا آباء مستقر امامو ؛ .رسول اهلل مكة ما رهسس ؛ ،ثثححهي مدينة طرف هجرة
كيدي ،انسس ثثححهي ثثاححها مكة فتح كري نسس اْيا ؛ ،عنوةً ،لرائي بغري  .علي نسس ساهتسس لئي
نسس بيت اهلل ما ككيا .علي رسول اهلل نا كاندها ثثر سي كعبة ثثر ححرها ،بتو نسس نيححسس ثثهينكا،
سككال تويت ككيا .بتو اهوا} هوئي ؛ ،آجسس هبي اميج هتاسسس.
باواجيصاحب هي رسالة لكها ؛ ،نص ين حجة اتين واضح كيدي ؛ جهويت تصور ين
حجة نسس توري ناكهسس.
موسى ين دانكك ين شان ،دريو اردهو كري ديدو .هي مثل موسى الدور رسول اهلل ين
شان  ،اْثث هي ححاند نسس اردها كيدا.مقابله ؤ ملسس ؛ .موسى هي هارون ثثر  70هزار نا
درميان نص كيدي ،ايج مثل رسول اهلل هي علي ثثر نص كيدي.رسول اهلل هي فرمايو
هك علي نو مزنلة مارا نزديك هج مثل موسى نا نزديك هارون نو مزنلة ؛ هي مثل ؛،
اال هك مارا بعد نيب نتهي ،علي ين شان تو اعلى انسس اجل ؛،
عيسى الدور محمد .عيسى روح اهلل ين شان اْثث موتى نسس زندا كرتا .هي مثل رسول
اهلل عمل كرسس ؛ ،معجزة سي جابر بن عبد اهلل االنصاري نا  2فرزندو نسس زندا كيدا،
هي ذكر.
باواجيصاحب هي مثل معجزة دكهاوسس ؛ .اُجني ثثدهارا ،وهاطط ايك فرزند اوثثر سي
ككري ككيا  ،داكصصٌر هي  reviveكرواين كوشش كيدي ثثححهي كهي ديدو هك ككنجائش نتهي،
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ككذري ككيا ؛.اْثث هي ثثاين منككايو انسس فرزند نا منهـ ما ناكهوانو فرمايو ،هي زندا هتئي ككيا.
هج خدمة ما هتا اهنسس خرب ؛ برابر ،آج ثثهري نسس بيتها ؛ .داكتر هبي كهتا هتا ميطط
شاهد ححهوطط.
رسول اهلل انسس اْثثنا وصي سككال نا فضائل نا جامع ؛ .رسول اهلل هي ايك وار علي سامنسس
سي ثثدهاري رهيا هتا تو فرمايو ،هج نسس آدم انسس اهنو علم ،امي سككال انبياء انسس اهين
صفة ،ديكهوي هوئي تو آ صاجب نسس ديكهسس 12 .خنيل صيحاين ين ذكر ،رسول اهلل انسس
علي ثثدهاري رهيا هتا تو ايك بيجا نسس كهسس ؛ ،آ آدم انسس اهنا وصي ؛ ،امي سككال انبياء
انسس اوصياء ؛.
انبياء نا ادوار ين سككلي شاكلة مهنا  applyهتائسس ؛ ،باواجيصاحب ين ذكرو كيدي،
مؤمنني عربة لو سكهامند لو.
موالتنا ام سلمة نسس رسول اهلل هي كربالء ين ميت ين شيشي آثثي هي ذكر.
امام حسني ين شهادة ثثرهي  ،ثثححهي رسول اهلل ين شهادة ثثر وعظ متام هتئي.
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