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ابقاه اهلل  سيف الدين ÷ االجل شهزاده مفضل السيد بعد افضل السالم  مع التحية واالكرام اىل 

 ، تعاىل

  

محمد برهان  القائد جوهر أبووموالنا  سيدنا صفي امري املؤمنني الداعي املقدس يف اعلى عليني
أج فجرسس يوم اجلمعة عامل فاين سي رحلة فرماوي نسس امام الزمان ين حضرة ما سدهاري ، الدين 

وعن دعوة احلق وعن اهل بيت محمد االطهار ككيا ؛،  اعلى اهلل مقامه يف اعلى عليني، واجزه عنا 
وارزقنا شفاعهت واحشرنا معه يف زمرة امام  ،األجزاءافضل اجلزاء، واحلقه بالكل الذي هو جممع 

عظمى املصائب ثثر صرب مجيل  املتقني، خدا تعاىل اثثنسس سككال نسس موايل طاهرين ين اقتداء كرتا هوا، آْ
 عطا كرجو، 

 اما بعد، 

يوم رتبة عالية ما قائم فرمايا،  اذن نا   مبنه وكرمه  هي جيوارسس منسس برهان الدين اْقا نا املقدسموال
مارا اوثثر نص كرتا هوا  منسس فرمايو، هـ، هي ج موقع ما خانككي ما 7831مي شعبان الكرمي،  71اجلمعة 

ائي نسس دعوة ين خدمة كرسو، انسس امي هبي فرمايو هك سككال هبآْ  دعوة نا رتبة ما اْوي نسس  هك مارا بعد هبائي
يو هك هوسس منسس ححني هت دن، انسس امي هبي فرما سجده ديسسس، هي كروا دجيو، هي  امر هج دن ظاهر هتاسسس

انسس احسان كري نسس امها  ،ويسلسلة الدعاة ين ذكر وقتا فوقتا مكرر منسس فرما انسس آْؤسسس، اْ دهـ  نسي ني
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انسس ويل اهلل امام الزمان انسس سيدنا طاهر   مارا مزنلة  ين ذكر فرماوي،  اْ ميطط خدا نا قسم كهائي نسس
 ححهوطط،  راكهي نسس كهوططسيف الدين انسس سيدنا محمد برهان الدين نسس شاهد 

باواجي صاحب املقدس يف اعلى عليني سيدنا طاهر سيف الدين رضوان اهلل عليه ين هج نظرات 
هبائي برهان الدين نا   هك اْ دعوة ين خدمة منسس نصيب هتاسسس هتا  إشاراتهيت، انسس هج بشارات انسس 

 سي ج باواجي صاحب نا وفاة ثثححهي اذن موىل نسس تو اْككاه كيدا هتا، هت برهان الدين ثثر هي سر ، ثثححهي 
، انسس قائم كريت وقت امي فرمايو، هك ميطط هج رتبة ما هتو هي رتبة ما هبائي نسس قائم فرمايامنسس نا رتبة ما 

انسس هي مثل سي ككهنا " كهي نسس مارو نام ليدهو، "الولد االحب وار  8قائم كروطط ححهوطط، انسس حكمة سي 
 بيجا حكمة سي عمل فرمايا، 

ثثنا غرفة ما آْ وعظ ما تشريف لئي جايت وقت سيفي محل ما ثثيشتراذن نا رتبة ما موالنا هي قائم كيدا هت 
ذكر   منسس  كرواين خدمة  دعوة ين ثثنا بعداياد فرماوي نسس فرمايو، هك ميطط آْعمل كرنار ححهوطط، انسس ْ

، امي فرماوي نسس ، هك آ انككوهتي باواجي صاحب ين ؛، انسس فرماوي، هت وقت آْ آنككوهتي منسس ثثهناوي
 هنتو هتو، انسسمنسس آْ رتبة ما قائم كيدا، تيوارسس منسس ثثهناوي، انسس ميطط هي انككوهتي ثثباواجيصاحب هي 

ما داعي  17بيوسس ويل النعمة،  تو اْ انككوهتي ثثهناؤ ححهوطط، اْمثل هبائي نسس اْ رتبة ما قائم كروطط ححهوطط،
 ، شات ين بيجي ككهين ذكرو ؛نواز ما داعي ين  15انسس 

 

هـ ين رسالة شريفة  "مشربة تسنيم نور" ما ذكر 7838موالنا طاهر سيف الدين رضوان اهلل عليه 
بيجا داعي ثثر نص كرسس، هي سرا هبي  أيكفرماوي ؛، هك هج سبقو ما هبي ذكر فرماوي ؛، هك 

سس، هج منصوص ؛ ايج جانسس هوئي، جهرا نص ين سككال جانتا هوئي ؛، مككر سرا هبي نص كر
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؛ هي هبيد نسس، اهنا سوى بيجا كوئي شاهد نتهي انسس مؤمنني نسس هبي ظاهر نتهي كيدو، رسالة شريفة 
هي  اْهتما داعي سيدنا حسني بن سيدنا امحد بن املبارك سامتا داعي مين ما  ما فرماوسس ؛ هك جيم 

نسس  ناص وفاة هتيا هت بعد هي وات ثثناثثئسس اْثثر نص كيدي هتي، انسس اْ بن الوليد سيدنا علي بن محمد
انسس موالنا طاهر سيف الدين رضوان اهلل عليه هي نص نا بارا ما   ، ظاهر كيدي   مؤمنني نا درميان

امام منسس هج تصورات عطا كيدي ؛، ككهين وار خلوة ما، امها اْوات هبي واضح كيدي ؛، هك 
الزمان نا اهلام سي داعي نص كرسس تو هي مهيشه واسطسس ثابت ؛، هي نص اهلام سي كيدي ؛، اككر 

اْ  وار كيدي تو سوطط هتيو، ثثححهي بديل ناكهي، تو  هي تصور صحيح نتهي، كيمكه أيككوئي امي كهسس هك 
هي وات محال  ،ثثرهي ككيوفرق  مااهلام امام الزمان نا طرف هي منسوب هتائي ؛ هك  غلط وات كرواسي 

؛، هك هج اْحق ين دعوة ما دعاة سطر لكهوطط ححهوطط، هك آْمثل بيجي ككهين دليل  أيكمكرر  ؛، 
فمن شاء فليؤمن ومن  حق تو حق ؛،  ت كرسس ؛،ما داعي نا مقام نسس ثاب 18ق نا تسلسل ما، احل

 وقل جاء احلق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، شاء فليكفر، 

مو داعي ميطط  18سلسلة ما دعاة كرام نا  ماموالنا املقدس باومنا داعي نا وفاة ثثححهي، هوسس دعوة الستر 
الدين اْثثو، امي فرماوي نسس، هك سس لقب قطب ححهوطط، مارو نام باواجي صاحب هي خزمية راكهوطط ان

باهلام اهلل واهلام وليه الذي لدري  يف مساء الفضل املبني، الولد االغر  الذي هو الكوكب ا ت"وشرف
هو امني من يف السماء  اكرم به من  امني، خزمية بشرف احلدية ولقبهت بقطب الدين، تكرميا له 

 ،"بكرامة اللقب املبارك اليمني

آية ؛ سورة النحل  مي 18انسس هت وقت منسس عالمة عناية فرماوي "وما بكم من نعمة فمن اهلل" هج 
 ما،
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هـ نا سن ما ثثهلي وقت اديثثور عشرة 7831مقدس باواجي صاحب سيدنا طاهر سيف الدين هي منسس 
مباركة ين خدمة ما موكال، انسس ميطط وهاطط اديثثور ما هتو، تيوارسس اثْثنا هاهتـ مبارك سي مثال لكهي 

اْمثال نسس ذخرية  هبائي " – ل نسس ديكهي نسس هكامايو هتو اْمثفرمايا ؛، هج موالنا  برهان الدين هي منسس فر
باواجي صاحب هي  ككهين ذكرو فرماوي ؛، انسس اْثثين سوطط نظر هيت  هي مثل، "كري نسس راكهجو

اْفرزند ثثر، هي هبيد كهويل نسس بتايا ؛، تاهك امي لكهي فرمايو ؛، هك متيطط وعظ كيدي هي امام الزمان 
اْ عريب نا مجلة ؛ "اذ قد عقدت بعون اهلل تعاىل وسريان ظ كيدي، ين تائيد ين سواري سي وع

سواري تائيد وليه عليه السالم يف عنفوان شبابك جمالس الوعظ يف العشرة املباركة  وبعد ذلك 
  فاحسنت، تقبل اهلل منك ووليه سالم اهلل عليه  وداعيه قبوال حسنا"، 

 

انسس قبل سنتني موالنا املقدس برهان الدين اْقا نسس لندن ما مزاج مبارك ثثر ككراين هتئي ككئي انسس هت بعد 
 هج سككلي شاكلتو قائم كروا ما اْوي هي شك ين جككه ؛، والشك ال ينقض اليقني،

 بالنصر من عند االله القادراما انا فعلى يقني كامل * 

مو داعي ميطط ححهوطط، انسس  18ميطط على يقني ححهوطط هك ميطط حق ثثر ححهوطط ج هك ميطط حق ثثر ححهوطط، 
اهنا سوى كوئي بيجو ادّعاء كرتو هوئي اهنا ساهتسس ميطط مناظرة انسس مباهلة كروانسس تيار ححهوطط، واهلل 

 على ما نقول وكيل، 
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رضوان اهلل عليه نا  سيدنا محمد برهان الدين موالنا املقدس هج وقت اْ شاكلتو هتايت رهي، ميطط
ارشاد مبارك ين امانة نسس جالوي، انسس بعد وفاهت رضوان اهلل عليه، اْوات ظاهر كروطط ححهوطط، كما 

 ظهر موالنا احلسني بن علي يف اليمن، 

 

مارو حق ؛ هك  موالنا املقدس برهان الدين مارا اوثثر واجب ؛، انسس ما داعي ين حيثية سي،  18
رضوان اهلل عليه نا جنازة مباركة نا مناز ين تويل ميطط كروطط، دفن ين تويل ميطط كروطط، ختم  اْقا 

كهي نسس منسس خدمة نو القران نا جملس ين تويل ميطط كروطط، انسس اميد كروطط ححهوطط، اْثث اْوات قبول را
بلكه منسس فون كري نسس يا كوئي ذريعة سي خرب كرو هك اْسككلي ركاوت هنيطط كرو، شرف حاصل كروا ما 

 تويل ميطط كروطط، 

 ميد كروطط ححهوطط هك اْحق ين واتو اْثث خيال ما ليسو،الصنو االجل اْثثنسس سككلي ذكرو كيدهي ؛، انسس ا

 ،خزمية قطب الدينمملوك  آْل محمد الطاهرين الطيبني 

 ،رضوان اهلل عليه يف اعلى عليني، سيدنا طاهر سيف الدينجنل الداعي احلي املقدس 

 ،الذي شرفه مواله خبدمة امام املتقني

 
 

Contact: 9820404352 - 9870008952   


