
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سورة الفاحتة ، احلمد ين سورة ين تالوة كرئسس ؛، مقدس موىل برهان الدين آقا ين نية ثثر، سككال مؤمنني ساهتسس تالوة كرسس، 
رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعني، اهدنا  بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل

...هي موىل امام الزمان ين حضرة ما صراط الذين انعمت عليهم، غري املغضوب عليهم، وال الضالني،الصراط املستقيم، 
آيو، أسس تو زنده ج ؛،  امام  سدهاري ككيا ؛،  مهسس انتظار كرئسس ؛، داعي حي ؛ مقدس ؛، حي مقدس، امي بيان

سيفي محل ككيا، غرفة ما كهيو هك آقاموىل هي مهيشه واسطسس آرام كري ديدو ؛،   phoneالزمان  ين حضرة ما سدهاري ككيا، 
كيدو هتو،  قبله روح هي موىل ين دهولين ثثلنكك هيت، آرام موالنا  ثثهلسس تو داخل هتايت وقت هبي ككهين حرية هيت،  مباركة ما ثثهنححا،

قدم نا ححو طرف طواف ديدا، انسس  هي موىل ين ثثيشاين نزديك جئي نسس قران ين تالوة كرتا كرتا، نزديك جئي نسس قدم مبارك ححمبا، 
...غالمو نا سالم نسس آثث قبول كرجو، آثثنا احسانات نسس ياد كرئسس ؛، آثثين شانات نسس ياد كرئسس ؛، انسس  ححومبوانو بركة ليدي،

مهيشه ياد كرئسس ؛، ايج مثل آ ما داعي نسس جيم  15يشه هي شكر كرتا رهيسوطط، نعمتو نو، انسس هي موىل نسس ياد كرتاج رهيسوطط، مه
موىل نسس مهيشه مهيشه ياد كرتا رهيسوطط، آستر ين رات ما متسس تسبيح كرو، اهين معىن  هداة كرام هي بيان كيدي هك  تسبيح ين 

خدا تعاىل اهنا ويل نسس هج داعي ؛، اهنسس فرماوسس ؛، هك دعوة نسس قائم كرو، مؤمنني، وهاطط سي ثثححهي  معىن  ترياواين ؛، تو
ككهنا أسباب سي يهاطط آؤوطط هتيو ثثن خدا هي ياري آثثي، انسس آ ايوا هنككام ما، هج مكان ثثر جئي نسس مناز أداء كيدي انسس ثثححهي يهاطط آيا، 

مهويت مصيبة نو وقت كهوائي، آ عمل هتئي سكوطط، موىل ين حضرة ما ككيو، ديدار كيدا انسس سجده جبايو عظمى املصائب، مهوتا ما 
 انسس سالم ثثرهو،  شكر كيدو، 

هوسس  آج مهنا  آ راتسس اثثن مجع هتيا ؛،  حق نا داعي مأل اعلى ين طرف سدهارسس، مؤمن نو عقيدة ؛، اهنا منصوص اهنا 
دعوة  الستر ما داعي ثثححهي وفاة هتائي، جيم امام ثثححهي امام، انسس امام الزمان ثثردا ما هوئي، هت وقت جانشني نسس قائم كري نسس 

تاهك امام الزمان ظهور كرسس، حق نا نور نسس، خدا نا نور نسس كوئي داعي قائم هتائي، هي كري ؛، نص بنص، قائم هتائي، 
رهسسس، أيك بعد أيك داعي قائم هتائي ؛ نص بنص، تاهك موالنا طاهر سلسلة جاري  ،"واهلل متم نوره "جبهاوي سكتو نتهي، 
ما داعي مشس الدعاة املطلقني، عجب شان نا موىل تشريف اليا، برهان الدين آقا، دعوة نا عرش ثثر   15سيف الدين موىل 

مام قائم هتائي،  تو هي مؤمنني نو بيعة مستوي هتيا، انسس امي دعوة ما رسم ؛، هك داعي ثثححهي داعي قائم هتائي، جيم امام ثثححهي ا
 لسس، مؤمنني اهنسس صفقة آثثسس بيعة آثثسس ميثاق آثثسس،  أئمة ما امي رسم هيت، انسس ستر ما دعاتو هج  امامو نا نائب ؛، هي رسم كيدي

مي شعبان  51رهان الدين هي من رجب وفاة هتيا،  انسس موالنا ب 51باواجي صاحب  –دعوة نسس قائم كروا ما،  موالنا برهان الدين 
ثثهلو ميثاق ليدو مؤمنني نو سيفي مسجد ما، مؤمنني هي موىل ين ذكر كرتا هوا، هي موىل هي مارا اوثثر هج نظرات، انسس  كرم فرمايو ؛ 



ذكر فرماوي ، امها ككهين مي شعبان ميثاق ين جملس ما هي موىل هي منسس اذن نا رتبة ما قائم كيدا 51اهين ذكر كروطط ححهوطط،  
"، انسس نام  ليدا ثثهلسس ميطط هج رتبة ما هتو ، هي رتبة ما هبائي نسس قائم كروطط ححهوططماري، امها سي كتناك مجلة هج خيال ثثر ؛، "

م هك ماذون قائ -، ثثححهي مارو نام ليدو، انسس امي عادة نويت مارا فرزند "الولد االحب" تني وقت فرمايو"الولد االحب" ، فرزند، 
تو صفقة هتئي موالنا ين، مؤمنني ين وعظ ثثححهي، تو موالنا هي منسس امر فرمايو،  موالنا ين ككادي  قبلة نا يهاطط ححبهي مجين طرف،  –كرسس 

 تو سككال انسس منسس فرمايو هك هبائي دايب طرف بيتهو، مارا واسطسس هبي فرمان كيدو انسس ححبهونو كروا ما آيو، ميطط وهاطط بيتهو، انسس ثثهلسس
زا فرماوي سادات، مكاسر  الدعوة سككال حدود سككال هي بيعة آثثو  موالنا نسس، ثثهلسس ميطط آثثو ثثححهي ساهتـ ما سككال هي، انسس ثثححهي منسس ر

ثثححهي ككهين ححيز يو، وهاطط بيتهوا ين، موالنا  هي ارشاد فرمايو هك منسس بيعة آثثي نسس سككال  ماذون الدعوة نسس سالم كرسس، امي عمل فرما
 هتئي، كتنيك ذكر كريس، موالنا هج  نظرات هيت امها،

نسس امها آ ذكر هبي كروطط ححهوطط، ميثاق ما وعظ واسطسس، ميثاق ليوانسس مسجد ما ثثدهارا،  هت وقت منسس ياد فرمايا، موالنا هي، ثثهلسس ا 
هنتو هتو"، آموالنا نا الفاظ ؛، "ثثهلسس ميطط ثثهنتو هتو، انسس هوسس هبائي نسس قائم قائم كيدا تيوارسس منسس آ انككوهتي ثثهناوي، "ميطط ثثمنسس 

مؤمنني، هبيد ين واتو هوئي، هج وقت وقت آوسس تيوارسس كهولوا ما كروطط ححهوطط ميطط، تو  آ انككوهتي ميطط هبائي نسس ثثهناؤ ححهوطط"، 
ساهتسس امي فرمايو، آمثل فرماوسس  مؤمنني نا درميان اذن نا رتبة ما قائم كريس،  آوسس، موالنا هي منسس فرمايو هك هبائي نسس آجسس ميطط
انسس امي فرمايو، "هك مؤمنني هبائي نسس سجده دسس،  سجده ديوادجيو، رهوا دجيو ، ؛، هك مارا بعد دعوة ين خدمة هبائي كرسو

، انسس نص نسس خمفي راكهوا نو فرمايو موالنا مايو، نص كيديآمثل ارشاد فر،  هبائي، انسس آوات هج دن ظاهر هتاسسس هت دن هتاسسس"
أيك وار ، بسس وار، وارموار، ايوا  مواقع آيا، موقع آيا، "،  امي فرمايو، هك "هبائي هوسس منسس ححني سي نيندهـ آؤسسس، موالنا هي منسس هي

 ، ...ين ؛، أسس مثل منسس ارشاد فرماؤتا رهياهبائي نسس خدمة كروا هك هج ما موالنا هي منسس فرمايو هتو، هك مارا ثثححهي

هج ما آبيان ؛، آ بيان مهنا  ككهين  هـ ين رسالة ؛،5131باواجيصاحب ين رسالة شريفة، هج نو نام ؛ "مشربة تسنيم نور" 
أمهية راكهسس ؛، موالنا طاهر سيف الدين هي رسالة  ما فرماوسس ؛، مؤمنني نسس خطاب كرسس ؛، هك متنسس سككال نسس خرب ؛ هك 

، جيم موالنا طاهر سيف الدين هي موالنا برهان الدين ثثر جهرا نص كيدي مؤمنني نا درميان، جهرا، جهرا اتنسس سككال نا درميان
...ثثححهي قائم هوئي اهين ، حق اهنا ساهتسس ؛، تارسس جانوا نو هي رهيو هك حق نا صاحب كون ؛، آ جهرا نص ؛، 

جهرا، سككال نسس ظاهر هتائي، ثثن هج سرا، خانككي مؤمنني متنسس هي وات تو خرب ؛ هك نص  باواجيصاحب رسالة ما امي فرمايو هك
جيصاحب ين نظر    ما،  خلوة ما هج نص هتائي، اهين ميطط متنسس هوسس ذكر كروطط ححهوطط،... ككهنو ممكن ؛ هي باوا secretما، 

ديكهو، هك أوراق ، آعشرة ما  تو هي شان ين هيت، انسس حكمة ج هوئي هر ححيز ما، ككويا آج دن واسطسس هي بيان كيدو ؛،  انسس عناية
امها باواجي صاحب سوطط فرماوسس ؛،  هك نص سرًا ق بيان كيدو ميطط، مؤمنني نسس دعاتو ين ذكر كريت وقت، امني تاريخ آ ور



هوئي، امها مين ين ذكر فرماوسس ؛، هك مين نا داعي، امحد بن املبارك، اهنو نام، سيدنا امحد بن املبارك،  هج سامتا داعي 
أسس هي آهتما داعي سيدنا احلسني بن علي بن محمد بن الوليد، هج سيدنا علي بن محمد نا شهزاده ككهنا شان نا داعي،  اهنا ؛، 

اوثثر نص كيدي، تو فقط آثثنا هج منصوص ؛، اهنسس فرمايو، هك متسس مارا بعد داعي ححهوطط،  انسس دعوة متنسس قائم كروا ين ؛، 
هتو هت ؛، داعي نا عمل سس مؤمنني نسس خرب هبي هن كيدي، باواجيصاحب امي فرماوسس ؛، حكمة ما ان كوئي شاهد هبي هن راكها،

ما حكمة ما هتو  هك  اهنسس هبيد راكهوا ين ضرورة هيت  هت سي آ عمل كيدو، كوئي نسس هبي هن كهيو، فقط هج داعي ؛ اهنسس كهسس ؛، 
وفاة هتئي ككيا، هي وفاة هتيا، تو مؤمنني، هوسس كون ؛، تيوارسس سيدنا احلسني هك  متسس مارا ثثححهي داعي ححهو، تاهك  سيدنا امحد 

بن علي بن محمد بن الوليد، هي مؤمنني نسس كهيو خطاب كري نسس،  هك داعي ميطط ححهوطط، منسس فرمايو ؛، هك متسس مارا بعد داعي 
  ثثاس هج  علم ؛، هي علم كوئي نا ثثاسسس هبي ؛ دعوة ما،  ميطط ححهوطط، انسس ثثححهي امي فرمايو، مارا ححهو، تو آج حق نا داعي 

آ ميطط ج ححهوطط هك هج نا ثثاسسس آ علم ؛،  انسس آثثنا كتاب ؛، هج دعوة نا خزاهن ما موجود ؛، هي كتاب، آثثئسس بتايا لئي نسس، هك جو 
هاؤتا هتا، هت وقت آ ذكر هبي كرتا هتا، آ كتاب ميطط لكهيال ؛، آؤو كوئي لكهي سكسس ؛، امي آيات بتاوي، باواجيصاحب آ كتاب ثثر

نا صاحب كون ؛، هك داعي ؛، انسس خود هي بتايو هك ميطط داعي ححهوطط، مارا ثثاس نسخة ؛، امها هج باواجيصاحب ين زباين 
يدي امني جي بن امي فرماوسس ؛،  هك آ بيان س؛، هي هبي لكهيلي ؛، آ رسالة نا اندر بيان كرسس ؛، انسس امها بيان كري  نسس 

،  هك آمثل هبي هتئي جالل هي كيدو ؛، هك هج ماذون الدعوة هتا، انسس اهنسس داعي الزمان، سيدنا داؤد بن قطبشاه هي آبيان كيدو
نو لكهسس ؛ امي  هك  أسس داعي   secretهوئي، تو امها امي، هي   secretسكسس ؛، مين ما امي هتيو ؛، أيك داعي بيجا داعي نسس اتين 

 انسس سكام امي ؛، أسس اهين حكمة ؛، توامي كرسس، ج

مؤمنني، موالنا برهان الدين  هي هج عمل فرمايو هي ميطط ذكر كيدي، انسس اهنا ثثيشتر باواجي صاحب ككهين شفقة سي عمل فرماؤتا 
احلرة امللكة  نا عرس نا دن، رهيا، مارو ميثاق ليدو، هت وقت منسس  نزديك بالوي نسس، ميثاق مجعة ليدو جامعة سيفية ما موالنا 
هبي ؛، هي سككال امي   photosانسس مؤمنني ين مجاعة كيدي، مجن مجوانو، جامعة نا ايوان ما ميثاق ليدو، بزرككو هتا آميثاق ما ، 

موالنا برهان الدين، ماذون صاحب هت وقت، ذكر كيدي هك   هج مهويت عمر نا صاحبو، هك جيم سيدنا طاهر سيف الدين هي 
هك اهنو ميثاق امي ج ليدو،  هت  وقت هبي  –مارو نام لسس  –اذون صاحب نو جيم ميثاق ليدو هتو، آجسس امي مارو نام لسس، آجسس امي م

 منسس فرمايو هك دعوة ين خدمة كرجو، 

مني ؛، اهنا ، هك هج أمام الزمان امني، هج آمسان ما خدا ؛، اهنا هي زمني ما ا"منياَ"آ عبارة ما  ككهين حكمة مسائيلي ؛، 
ثثاسسس امانة، دعوة ين امانة، اهنا اهلام سي ميطط خزمية نسس ميطط قطب الدين لقب آثثو، حدية نو شرف آثثو، انسس قطب الدين لقب 



صاحب كتنو انسس ثثححهي ديكهو باواجي "لقب ين كرامة ؛، كرامة آثثوا نا خاطر، "تكرميا له بكرامة اللقب املبارك هك هج أسسآثثو، 
 آ هج وات منسس هبي خيال نتهي هتيو، ثثححهي منسس أيك وار  هتيو ديكهو،سي عمل كرتا رهيا، حكمة 

عالمة آثثي، شهزاده هوئي نسس حدية هتائي، تو عالمة آثثسس، موالنا برهان الدين  آقا ثثر تو نص كيدي ثثن جيوارسس حدية آثثي،   
ثثسس، تو موالنا نسس هي عالمة آثثي،  عالمة اتنسس سوطط، هك تيوارسس محمد رسول اهلل ين عالمة آثثي، قران ين كوئي آية هوئي هي عالمة ا

، موالنا نا نام سي،  اهنا اوثثر هي لكهسس محمد رسول اهلل،  correspondenceهوسس هج  هبي موالنا نا كاغزو جائي، مثالو، 
مة فمن اهلل"، هج هبي متنسس نعمة ملسس بسم اهلل ين جككا ما، منسس حدية آثثي هت وقت آ عالمة آثثي، عناية فرماوي، "وما بكم من نع

، سورة النحل ؛ 11؛ هي خدا نا نزديك سي ؛،  آية ج ككهين هباري ؛، انسس امها باويصاحب ين حكمة هي ؛، اهنا عدد ؛ 
  مي آية ؛، 11هي سورة ين هج قران ما، 

نسس منسس موكال، خمتصر كروطط ححهوطط، تامي  ورس ين، باواجي صاحب هي اديثثور  وعظ كروا 15جيوارسس ماري عمر  هـ   ما ، 5131
سي   registered postايو، هك متنسس    telegramهتئي ككيو ؛، اديثثور وعظ كروا نسس موكال، انسس بوصاحبة مارا  ماطط صاحبة نو 

قت ميطط كهولو، انسس كهولو ما، كيمكه آم لكهيلو هك برابر دهيان سي،  هت ج و  postبرابر دهيان سي متسس اهنسس ليجو كاغز آؤسسس، 
ل هاهتـ مبارك سي لكهي فرماوسس اثثهال ج فرزند ؛ هك هج نسس باواجيصاحب آ مثاندر سي باواجيصاحب نا هاهتـ مبارك سي، 

، هي ميطط آجسس لئي نسس آيو ححهوطط، مؤمنني نسس بتاويس ميطط، ثثححهي هي ؛ لكهان، سيدنا طاهر سيف الدين هي هاهتـ مبارك سي لكها
وات ككهين ثثهيالئي ككئي، ثثححهي ممبئي آيو انسس كئي سبب بنو، هك باواجيصاحب منسس فرمايو هك آ مثال نسس متسس مهنا مكي دو، هج  دن 

ظاهر هتاسسس هت دن، كيمكه اندر هي مثل ين نوازش كيدي ؛، هك مهيشه نو سككلو لكهي ديدو ؛،  انسس موالنا  برهان الدين آقا هي 
 امي فرمايو،  آتو ذخرية ؛، هبائي ذخرية كري نسس راكهجو آمثال نسس، تو مثال مبارك هج ؛،  بسم اهلل الرمحن منسس ديكهي نسس

وار لكها، امها امي فرماوسس ؛، هج وقت، آ  1الرحيم، انسس اندر عبارة اتنا مهوتا مثال ؛ مؤمنني، ككهنا، اكها هاهتـ سي لكها ؛، 
قد عقدت بعون اهلل تعاىل، وسريان تائيد وليه عليه السالم، جمالس الوعظ يف العشرة  جو مجلة ديكهو باواجيصاحب نا، "اذ

، تيوارسس آم لكهي فرمايو، وعظ كيدي فرماوسس ؛ هك جو وقت متسس هي خدا ين ياري سي  انسس امام الزمان ين تائيد سي املباركة، 
و، متسس امام الزمان ين تائيد سي وعظ كيدي،  وبعد ذلك امام  الزمان ين تائيد سي، باواجي صاحب هي امها آم لكهي فرماي

ر كيدي هك ككهين هبتر ، ه  ، مُ"فاحسنت"، متسس نوجواين ين عمر ما وعظ كيدي، "عنفوان شبابك يف"فاحسنت، امي فرمايو، 
excellent سس اهنا داعي، هج انككريزي ما كهسس ؛، هي مثل وعظ كيدي، انسس آ خدمة نسس خدا انسس خدا نا ويل امام الزمان، ان

نو آج اتنسس باواجيصاحب، آ خدمة نسس قبول كرجو، انسس متنسس اهنو ككهنو مهوتو اجر انسس ثواب آثثجو، انسس نعمة ثثححهي نعمة آثثجو، آ دعاء 



هبي اثر ؛، نعمة ثثححهي نعمة، أسس مثل باواجي صاحب ين دعاء،  باواجيصاحب ين هج خوشي، شفقة، سككلي اثر معلوم ثثرهاج 
 كرسس ؛، آج هبي جارية سارية ؛، انسس خدا تعاىل هي نظرات نسس مهيشة جارية سارية راكهجو، 

 باواجيصاحب هي آم فرمايو، ليلة القدر ما،  باواجيصاحب بدري محل ما،  انسس عادة شريفة هيت، هك شفع  اوثثر آوي نسس آثثنا 
office   خزمية ين دعاء مستجابوارسس باواجي صاحب آمجلة فرمايو، هك ما شفع ين مناز ثثرهسس، دعاء ككهين كيدي، ... تي 

 ؛، آ ليلة القدر ما فرمايو، 

، انسس ثثححهي موالنا آم فرمايو، انسس ثثححهي منسس تو موالنا برهان الدين فرماوي ححكا هتا، انسس اهنا ثثيشتر باواجيصاحب فرماوي ححكا هتا
هتئي سكسس   changeهي باواجي صاحب هي تصور اثْثي هك  هي نص ثثححهي م سي نص كرسس، امام الزمان نا  اهلاأيك وار باهلام اهلل  

كوئي نا كهوا ثثرمانسس هي ثثححهي بيجي نص كيمكه  اككر داعي بيجا داعي نسس امام الزمان نا اهلام سي قائم كري دسس، انسس اككر  ج هن،
مي كيدي، اهين معىن امي هتئي، هك امام الزمان نو اهلام، والعياذ باهلل، خايل مسجهوا نسس، هك امام الزمان نو اهلام  ما فرق هتو، ثثن ا

ويصاحب هي ككهين وار فرماوي ؛،  هك  أيك ثثر نص كيدي هوئي ثثححهي أسس  تو باقي ج رهسس، هي اثثين تصور  ؛، با تو  بنسس ج هن 
ككهين تصورو نص نا بارا ما منسس مسجهاويلي ؛، اكيال هبي،  هك نص كيم  هوئي انسس كئي كئي شاكلة  هوئي، سو طط سوطط بين سكسس، 

ي ج هنيطط، كيمكه  هتائ  changeوات ؛، هك أيك وار داعي امي كهي دسس هك مارا ثثححهي متسس داعي ححهو،  هك  أسس   finalثثن  امها آ 
ائم امي كيوارسس  كهسس هك هج نسس كهسس  أسس ايوي شان نا هوئي تو ج اهنسس امي كهسس، تو ج امام الزمان اهلام  كرسس هك متارا مهشان نسس ق

 كرو،  ثثححهي أسس كيدا  ثثححهي  خدا ين جيم حكمة هوئي، داعي  ين  عمر  جتين هتائي، ثثن  أ وات تو قائم ج ؛، 

تارسس مهنا آ برهان الدين آقا ين عصر ميمون  ما برهان  ككهنا ؛، كيمكه ايوا حاالت دعوة ما آوسس ؛،   incidentsتاريخ ما هج  
هج سككال هي هج شاكلتو كيدي، انسس اهنا آيو، ككهنو سخط، انسس هت وقت   strokeالدين آقا نا مزاج ثثر ككراين هتئي، لندن ما، هج 

كهتو نتهي، ثثن اتنو كهوطط ححهوطط، هج بيان سوطط آيو، هك   detailلفظ واثثروطط ححهوطط،  اهين ميطط  نو confusionسبب هج  
 شك ين جككه هوئي،  تو "الشك ال ينقض اليقني"، شك يقني نسس تورتو نتهي،  آتو يقني  ين ج وات ؛، منسس ج فرمايو ؛،

؛، هك مقدس باواصاحب هي هج  عمل كيدو هتو، اهنا  connection فرمايو  ؛، انسس اهنو امي   directباواصاحب  هي منسس 
باواصاحب  هي مقدس باواصاحب نا وفاة ين وقت  ترت ج منسس قائم كري ديدا انسس منسس خانككي ما فرماوي ديدو،  امها ككهين آ سبب 

ا هج بنو ؛، موالنا طاهر سيف هج ؛، امه  photoالككيلو ؛، هي أيك ج دليل كفاية ؛، آ   photoذكرو ؛، هج مهنا يهاطط 
  photoسورت ثثدهارا هتا، انسس وهاطط  آ موالنا برهان الدين نا مكان نو الدين نسس موالنا برهان الدين ، ماذون صاحب هت وقت، 

انسس ؛،  سيدنا طاهر سيف الدين ين ضيافة كيدي هتي، ميطط ككيو انسس باواصاحب منسس فرمايو هك اوهبا رهو يهاطط، 



photographer   نسس كهيو هك هوسسphoto   هي هي ثثححهي كوئي مؤمن لو،  آ هت وقت نو ثثححهيphoto   ين هبي باوياصاحب  ثثر
signature   ،ليدهي، موالنا ين هبي ليدهي انسس منسس هبي كهيو هت ج وقت، ايوا  ككهنا عمل موالنا طاهر سيف الدين  هي كيدا ؛

 انسس موالنا تو هي  غيب ثثر آككاه ؛، هت سي آ عمل كيدو،  هك منسس قائم كري ديدا،

هي باواجي صاحب ين نظرات ؛، موالنا  مو عدد ؛، 11انسس حق نا دعاتو نا سلسله ما  مارا  واسطسس ، هوسس ميطط يقني ثثر ححهوطط  
برهان الدين ين نظرات ؛،  ... انسس بيجو أيك مجله ميطط كهي دؤو، مارا سوى بيجو كوئي ادعاء كرتو هوئي،  ادعاء  اتنسس دعؤو 

 هك مارا سامنسس  آوي نسس وات كرسس،  كرتو هوئي دعوة نا رتبة نو،  تو ميطط اهنسس مناظرة انسس مباهلة كروا نسس تيار ححهوطط،  اهنسس كهو

ورس نا اوثثر هتئي  1هوطط، وفاة ثثححهي كيم كهوطط ححهوطط، آم شاكلتو هتايت رهي، انسس، غور سي سنو مؤمنني،  أجسس كيم ميطط كهوطط حح
ري نسس  لئي آؤتا هتا، مككر ميطط  ككيا،  انسس مؤمنني جانسس ؛ هك  باواجيصاحب نا مزاج ثثر تو ككراين هيت ج،  انسس هج سككال زبردسيت ك

انسس موالنا ين خوشي مطابق هوسس آجسس كهوطط  ححهوطط هك جو نص مارا ثثر هتئي ؛،  جيم مين نا داعي هي كيدو، امانة نسس جالوي، 
طط  ححهوطط موالنا احلسني بن علي بن محمد بن الوليد، هك مارا  ثثر نص كيدي ؛ انسس ميطط داعي ححهوطط،  امي آجسس ميطط كهو

دعوة ين خدمة  واسطسس، امام الزمان ثثر  هندستان ما، هك برهان الدين موىل هي مارا ثثر نص كيدي ؛،  انسس ميطط داعي ححهوطط،
 فداء هتاوا واسطسس،  انسس مؤمنني ين خريخواهي واسطسس ميطط ححهوطط،  

ورس ما  كوملبو ما وعظ كيدي هتي  1-1 ماذون بنايا ثثححهي انسس منسس باواجيصاحب هي  تيار كيدا ؛، هج موالنا برهان الدين منسس
 عشرة مباركة ، هي عشرة  ما )فرمايو( هبائي يهاطط ج هتريي جاؤ، انسس ميطط وعظ  ما هتو انسس ميطط مارا كان سي سنيلو ؛،  هك موالنا هي

هك هج داعي اهنا جانشني نسس ا اصطالح ؛، نفس نسس، عريب ما اصطالح ؛، دعوة م 1بيان ما امي فرمايو ، هك باواجيصاحب هي 
نفس نسس تيار كيدا،   1وثثرائي هك اهنا نفس نسس تيار كيدا، تو موالنا برهان الدين هي امي فرمايو هك باواجيصاحب هي تيار كرسس امها امي 

ماذون الدعوة الغراء هبائي  ت ثثاسسس، مارا نفس نسس،  ثثوتا ين ذكر كيدي، مارا نفس نسس، انسس ميطط ثثححهي وهاطط ثثاسسس، وعظ ما خت
 خزمية هبائي نا نفس نسس هبي باواجي صاحب هي تيار كيدا، 

واسطسس ميطط آ  تأكيدانسس آ حق ين وات ؛، تو متيطط تو ماري زباين سنو تو اهنسس هبي قبول راكهو ححهو، مككر اهين أ ذكر كيدي ميطط، 
، انسس آ قران جميد، آباواجيصاحب هي آما سي ، هك جو آ قران جميد ثثكري نسس ميطط كهوطط ححهوطط، آجسس داعي ميطط ححهوططكهوطط ححهوطط

 ن ؛، تالوة كيدي ؛، هي قرا



مقدس موىل، انسس آج اثثنسس برهان الدين موىل نسس هبي  أسسموالنا طاهر سيف الدين هي، موالنا طاهر سيف الدين نا وسيلة سي، انسس 
مقدس موىل كهئسس ؛، بيوسس مقدس موىل نا وسيلة سي، منسس آ امام الزمان ين دعوة ين خدمة كروا ين ياري آثثجو، ماري جتنو 

 سانس آ خدمة ما ككزرسس، مؤمنني ين خري خواهي ما ككزرسس،  أيك أيكوئي، عمر  نو بقية ه

انسس اقصى االماين هي  ج هوئي ؛، هج  اثثنا مواىل عامل باال ما سدهارا، خدا اثثنسس اهنا سي الحق كرسس، اثثنسس هبي جنة نصيب كرسس 
ج داعي حق نا هوئي، بسس هن هوئي، حق نا  أيك، جناة واسطسس آ دعوة نسس جواب سكام ديوا نو ؛ هك جنة نصيب هتائي،مؤمنني، 

ج هوئي،  انسس اهنسس ميثاق  آثثسس اهنسس بيعة آثثسس تو ج جناة ملسس، امام الزمان ين خوشي، امام الزمان  نا زمرة  أيكصاحب هر زمان ما 
نسس حق نا داعي ميثاق انسس بيعة آثثجو، هج نا سبب مؤمنني نو بريو ثثار كرجو،  ا إقرارما ثثهنححؤوطط هوئي،  تو آ حق نا سلسلة  نو متسس 

 هتائي، خدا تعاىل  مهارو انسس متارو بريو ثثار  كرجو، 

هوسس مارا اوثثر واجب ؛،  مارو هج عقيدة ؛، انسس منسس هج امام  الزمان ين خدمة  نصيب هتئي ؛، اهنا ج سبب جناة ملسسس، 
انسس هج ماري وات سنسسس،  اهنسس هبي جناة ملسسس، آ اثثنو عقيدة ؛،  انسس كوئي، كوئي هبي هوئي ثثححهي، كوئي هبي هوئي، جو آ 

مارو انكار نتهي فقط كيدو، بلكه سيدنا برهان الدين نو انكار كيدو،  سيدنا طاهر سيف الدين نو  وات نو انكار كرسسس، تو هي
  انكار كيدو،  حق ثثر ميطط ححهوطط،  خدا نو شكر كروطط ححهوطط آ نعمة ثثر،  ميطط مارا موىل امام الزمان  نو ادىن غالم كهواؤ هي مارا

 واسطسس مهويت نعمة ؛، 

داعي وفاة هتائي،  تارسس بيجا هج داعي هوئي، اهنسس  أيكرار كهوائي عريب ما، هي آ ؛،  هك داعي كون ؛، تارسس انسس سر االس
واجب هتائي ؛، هك اهنسس آ شرف ملسس هك  امام الزمان ين دعوة قائم كرسس، تو اهنا ثثر واجب ؛ مؤمنني نسس دعوة كرؤوطط، انسس 

هك مؤمنني نسس واجب ؛، هك  دعوة قائم هتائي تو امي شوق كرسس، امي شوق  -نعمان هي فرمايو  قاضي السيدنا  –مؤمنني نا واسطسس 
املقربون يف  أولئككرسس هك ثثهلسس دعوة ما جواب دينار ميطط هؤو،  قران  ين آية هج ميثاق ما هبي ثثرهائي، "والسابقون السابقون، 

لوككو نسس سوطط  أسسدي نتهي، بيجا موالنا  نا فرزندو كوئي نسس هبي كيدو نتهي ميطط هي،  جنات النعيم"،  مؤمنني، آ ذكر ميطط ثثهلسس كي
خرب ثثرهسس،  متنسس هج  ؛  هت كهي دؤوطط ححهوطط، ميطط يهاطط كيم آوي ككيو ححهوطط،  هك جو كئي  مككر مهنا،  دهيان ما هسسس هي جانسس،

،  هك هج  ماري زندككي ثثر تني وقت، متنسس آجسس securityككيلو ؛،  هك حفاظة مارا فرزندو، مارا اهل و عيال سككال نسس دل ال
كهوطط ححهوطط،  تني وقت منسس قتل كروا ين كوشش كري ححكا ؛، تني وقت، انسس خدا هي  موالنا دعاء  سي، باواجيصاحب ين نظرات 

هبي كرسسس خدا حفاظة، ثثن ميطط يهاطط آوي ككيو،  انسس يهاطط سي  نذر املقام  ين بركة سي ماري حفاظة كيدي، انسس انشاء اهلل آئندة 
انسس مهناج  يهاطط سي كاغز لكهيلو ؛،  مكاسر الدعوة نسس هبي لكهو، اهنسس هبي داعي ين طاعة واجب مؤمنني نسس ذكر  كروطط ححهوطط، 



، انسس شهزاداؤ نسس هبي لكهيلو ؛،  انسس هج شهزاده تو هي كرسس تو احلمد هلل، انسس  داعي تو ميطط ج ححهوطط، امي هبي لكهيلوطط ؛  ؛،
، مهنا آككيوان كروا ما آيا ؛ يا  هتيا ؛ اهنسس هبي لكهيلو ؛، انسس بيجا كتناك شهزاداؤ نسس هبي لكهيلو ؛،  امها ميطط آ هبي لكهيلو ؛

،  ميطط لوككو هي قبضة كري ديدو ؛، انسس  مارا  واسطسس تو ديوار باندهي ديدي هتي أسسهك موالنا نو تو نسس ؛،   مؤمنني جاكيم هك
ما هن آوي   fixلوككو سوطط كرسسس،  أسسطط، اهنسس فكر هيت، هك ميطط جاؤ تو باواصاحب سوطط كرسسس،  انسس ثثححهي اندر جئي ج هن سكو

تو ميطط كاغز  ما لكهوطط ؛، هك  جو   آ حق ين وات ؛، انسس لوككو نا ؛،   أسس،  تو مهنا هبي، آ سنجوككو ؛، قبضة ما سككلو جائي
، انسس ميطط مو داعي ميطط ححهوطط 11موالنا برهان الدين ين نص سي ، انسس ين نص سيدعاتو نا سلسلة ما  موالنا طاهر سيف الدين 

مي آية سكام  آثثي،  11سككال نسس آساين سي مسجهـ ثثرهي جاسسس،  آ  أيكطاهر سيف الدين سي ككهين ذكرو ؛، آ  جيم كهيو   موالنا
انسس حكمة سي عمل هوئي ؛،  آ ما سي هج بيان كيدو ميطط مهنا ، كتنيك ذكر  إشارةسككال  آ "وما بكم من نعمة فمن اهلل"،  

انسس بيجا صاحبو نسس هبي، انسس ميطط  لكهيلو  ؛ هك جو حق نو داعي ميطط ححهوطط، انسس حق نا كيدهيلي ؛، مكاسر الدعوة نسس هبي، 
انسس مارو حق هبي   حق نا داعي نا جنازة ثثر، مارو حق ؛ مناز  ثثرهاوانو، مارا اوثثر واجب هبي ؛،داعي نا  جنازة ثثر، مقدس 

هي سنسس تارسس، ثثن هي تو  لوككو  نسس ماري ركاوت هن كرسس،  تويل كرواسي،ميطط اميد كروطط ححهوطط، ماري وات نسس قبول راكهي ؛، 
تو اهنا  قبضة ما ؛، انسس هي هج دهيان ما آوسس ؛ امي كرسس ؛،  مهنا هوسس بيان كيدو، انسس مهنا ج جئي نسس كاغز موكلوطط ححهوطط، 

حفاظة كرسس، انسس منسس  هك سوطط طوفان ححلي رهيوطط ؛، خداثثن متسس سككال جانو ححهو هك آم ؛ انسس منسس مناز ين تويل كروي ؛، 
،  هك هي هك دعاء كرسس انسس ميطط هي موىل نسس ياد كري نسس، اهنو مقام تو ككهنو اعلى ؛، ثثن مؤمنني ثثر واجب ؛ نية نو ثواب تو ؛ج ،

 اعلى كرسس،  موىل نا مقام نسس اعلي عليني ما 

 حسني نو مامت كري لئسس، ياحسني، 

سيدالشهداء شهادة نو سجدة جباوسس ؛، داللة كرسس ؛،  هك حسني ين نسل ما تاروز قيامة  امامة نو سلسلة جارية ؛، انسس 
مام سجدة ما هج دعاء كيدي،  هي دعاء دعاتو ثثر داللة كرسس ؛، حسني نا داعي، امام الزمان  نا داعي، حسني ين دعوة نسس ا

داعي قائم كرسسس، انسس هي دعاء ما، مؤمنني مؤمنات، سككال  أسسالزمان ين دعوة نسس، حق ين دعوة نسس، له دعوة احلق، هي دعوة نسس 
فرزندو، قيامة  نا دن لكك آؤنار مؤمنني،  حسني ين دعاء اهنسس ملسس؛، مؤمنني، حسني ين دعاء سي اثثن مؤمن ؛،  اثثين نسل 

من كوئي نعمة نتهي، آ نعمة ين مؤمن ن مؤمن مؤمن، مهوتا ما مهويت  نعمة دنيا ما هي ؛ هك  اثثن مؤمن ؛، اهنا برابر انشاء اهلل مؤم
اهلل ؛، آ مؤمن هج  نعمة ؛ هت من اهلل ؛، "وما بكم من نعمة فمن اهلل"،  حسني سجدة ما ؛،  حسني دعاء ما ؛،  انسس 

 ر ماهتا مبارك نسس بدن اطهر سي جدوع كري ناكهو،  لعني مش



علي نا نام ين تسبيح كرئسس، خدا تعاىل  آ هج باواصاحب موىل، اثثنا درميان سي تشريف لئي ككيا ؛، آ مصيبة نا يا وقت  551
 م مؤمنني مؤمنات نسسوقت، خدا مهاري مشكل نسس أسان كرجو، هي نية سي تسبيح كرو  يا علي، انسس  خدا تعاىل مهنسس اهل بيت متا

 كري نسس مؤمنني، مؤمنات، اثثنسس الزم ؛ هك اثثنسس صرب كرئسس، يا علي،   اهلل ين اقتداء  أولياءآ محنة ثثر صرب عطاء كرجو، 

جلني نو وسيلة حسني امام نو وسيلة لئي نسس، امري املؤمنني نو وسيلة لئي نسس، امام الزمان نو وسيلة لئي نسس، بيوسس مقدس داعيني ا
 لئي نسس، ميطط دعاء كروطط ححهوطط هك خدا تعاىل دعوة ين حفاظة كرجو، مؤمنني ين حفاظة كرجو، 

 ذات املناكب األرضربنا احفظ دعوة احلق حافظا * ملنكهبا يف  أيا

منني نسس حفاظة ما راكهجو، امان ما اقطار االرضني ما متام بالد  ما، شهر ما ككامرا ما، جهاطط جهاطط مؤمن هوئي، خدا تعاىل مؤ
راكهجو، اهنا اميان نسس سالمة راكهجو،  سفر ما هوئي حضر ما هوئي، مؤمن مؤمنة فرزندو، خدا ين حفاظة ما، محاية ما كالية ما 

 خدا راكهجو،  

 


