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PART IV 

 ححوهتو حصه يظظاطط سي شروع هتائي ؛:

اثثنسس  هي  تعاىْل كرئيسس هك خدا شكر نو اثثنسس خدا هبائيو!اسس ححهوتا ححهوتا 
يوم الدين  الشريف اىْل الدين اطال اهلل بقائهبرهان  حممد سيدنا

نا سبب  موىْل بيوسس انسس هي نا فرزندو بنايا، ط عانسس ْاثث نا منصوص 
 ، عادة ثثريرهواين سي دور  خراب ححيزو  اثثنسس

متنسس ياد؛ نسس هك عبداهلل هبائي نا بئريو هي اللحح نا سبب سوطط 
 و  تو ححلو هوسس اثثنسس ؛، ؛ متنسس برابر ياد هاطط منسس خرب كيدو،

 ككسس سوطط هتيو.  ثثرند  نا ثثاسسس جئيسس انسس ديكهئيسس هك ْا

سوواين تياري كري  كبوتر ين سكهامن ُسنا ثثححهي سككال بححاؤ
كبوتر  ْايو،  ْاواز  سي ايك ديكهسس ؛ هك دور اتنا ما كبوتر رهياهتا،



 

 

ديكهسس ؛ هك  ككهين روشين  ثثهراوي نسس ثثاححهل ديكهسس؛، اهنو منهـ 
  ْاوسس؛، نظر هبي

 

نسس اهنا  ُاري نسس  عبداهلل هبائي نا ثثاسسس ْاوي  جلدي سي كبوتر
 ْاسوطط ْاواز نسس ثثوححهسس؛ هك: انسس عبداهلل هبائي  بيتهي ككيا، ثثر  هاهتـ 

 سنوطط ححهوطط، ميطط روز  ْامثل نا ْاواز ائي كظظسس؛:هب ؛؟ عبداهلل
 روشين هبي ككهين ؛، انسس ؛، ككهنو زيادة شور ْاجسس تو مككر

 ْاسوطط؛ عبداهلل هبائي؟ كبوتر ثثوححهسس؛:



 

 

اهنا  ايك  جونا زمان نو حمل ؛،  اْ عبداهلل هبائي هت وقت كظظسس؛:
ْام تو بادشا  نا حمل  بادشا  هجي هبي رهسس ؛ انسس شاهي كرسس؛،

 ،ئي جشن  ؛ـْاجسس شايد ك روشين هويت نتهي، اتين  ما 

ين  انسس عبداهلل هبائي نا ككهر هبي ُاوهتي ككيا ْاواز نا سبب بححاؤ  ْا
سككال ثثوتانا دوست كبوتر هبائي نسس ديكهسس؛ هك  طرف هباككي نسس ْايا،

ثثهري  كبوتر  ؛، نسس وات كري رهيا بيتهي  ثثر  عبداهلل هبائي نا هاهتـ 
 نسس ْاؤتو هتو، اسس دوستو ميطط متنسس بالواانسس كظظسس؛:  نسس ديكهسس ؛ 

 بسس بححاؤ   اثثنسس عبداهلل هبائي ساهتسس ايك جككه ثثر جئيسس،  ححلو
 .ْاوسس؛ مهيطط تو نتهي ْاؤتا  ككهين نيند مهنسس تو  كظظسس؛ :

 ححلوا عبداهلل هبائي نا ثثيححهسس ثثيححهسس ايك بيجا نو هاهتـ ثثكري نسس بححاؤ
عبداهلل  و  بسس بححاؤ جئي نسس سوئي ككيا، هبي ساهتسس؛، كبوتر الككا



 

 

 ْاوا هي اثثنسس اندر ؛، دوست ايك سثثاهي مارو هبائي كظظسس؛:
 نا حمل نا نزديك ثثظظنححا، راجا انسس كبوتر ديسسس، عبداهلل هبائي بححاؤ 
 : نسس جانسس ؛ اهنسس ثثوححهسس ؛ هك  عبداهلل هبائي هج سثثاهي

 
ب سثثاهي جوا ،يتهاتين روشين سوطط كام   اْ هتو، سوطط ْاواز  ْا

ْاجسس تو بادشا  ككهنا  ارسس ْاجسس متيطط يظظاطط سوطط كام ْاياححهو، دسس؛:
 كي  سوطط هتيو؟ سثثاهي هك عبداهلل هبائي ثثوححهسس ؛ ؛، غّصه ما



 

 

 ما ْارام نا كمر   اهنا بادشا  نا حمل ما، ارسس سوطط وات كروطط  كظظسس؛:
 هتو، هي ثثوتا نو شاهي ككهر بنايو كرييو

 

ايك دن ايك  تا هتا، ين فيميلي ساهتسس شاهي زندككي ككذار انسس ثثوتا 
كريي هي اهنا اّماطط نسس اهين تندرسيت انسس صحة نا بار  ما سؤال 

 و  كريي ين ماطط كظظسس؛، كيدو،

 



 

 

ْاجسس ميطط متنسس اهوي راز ين وات كظظيس هج نا سي  بيتا! اسس ثثيارا 
 ديكهو! هسسس،ماري تندرسيت ين مثل متاري تندرسيت باقي ر

لئي نسس  ايك ُسّنا ين ححمححي ما اصلي شظظد ثثظظال سووا هر روز بادشا  
 سوئي جائي ؛،

 

 

 هي مهارا هج وقت هي خّراتا ماروا نو شروع كرسس؛، 
انسس هج  هوسس اثثنسس ححمححي ثثرمحلة كرئيسس، ححلو، ؛ Signalواسطسس

  شظظد باقي هوئي اهنسس ححايت لئيسس،

 



 

 

مثل كري سكئيسس؟ ماطط  سوطط مهيطط هبي ْا ثثوححهسس؛: بححو كريي نسسو  
وات  اْ  مارينسس!  ككهنو سوححي مسجهي   مككر  كظظسس؛: هاطط بيتا،كرو

 شاهي حمل ماهر. ؛ Signalاثثنو  راكهجو،هك بادشا  نو خراتو ياد
انسس شاهي زندككي  مثل عمل كرتو رهيو، اْ كريي نو لشكر روز

نسس  كريي بيجي كرييو   ككذارتو رهيو، ايك دن ايك هن مسجهـ 
 :كظظسس؛

 

ْارام  تو  بادشا   اْ ؛، كهائي رهيا بححيلو شظظد ْاسوطط ورسو سي اثثنسس ْا
نسس  لئي  ْاوسس انسس شظظد  ما كة نا كامو ثثورا كري نسس ْا كمر سي اهين ممل



 

 

كرتا رهئيسس  {انتظار اثثنسس تو بيححاراانسس  ثثر سوئي جائي ؛، بستر
اثثنسس سككال جانئيسس ؛ هك هج اصلي شظظد ؛ هي تو راجا نا  ؛،

خادمو راجا نا ْاوانا ثثهال موكي جائي ؛  تو اثثنسس راجا نا ْاوانا ثثهال ْا 
ايك  ئي فرق نـظظيطط ثثرسس.هت ثثححهيـراجا نسس ك تو  لئي لئيسو  شظظد 
مثل هن كرو اثثنا والدين هي  هن هبائي ْا سس؛:دار كريي كظظ مسجهـ 

ْاوسس   خاص سيكهايو؛ هك بادشا  سوئي جائي انسس خراتا نو ْاواز
 ححاجتو.  شظظد  اْ   ثثححهي {

ثثراين وات   نسس هي تو دو ارسس رهوا  كريي ثثاححهي كظظسس؛:  هن مسجهـ 
 ححاتوا شظظداثثنسس تو مهنا{  ححلو ححلو ؛، ؛ اثثنسس تو ككهنا هوشيار

 جئيسس،



 

 

ئي انسس اهنا ساهتسس ـْاوي كك ما  دهيان  وات  نسس ْا كرييو  هن مسجهـ بيسري 
 نو  هج وقت هك راجا  ثثوتا نا ماطط باثث ين وات هبويل ككيا،، هتئي ككيا

 نكلي نسس شظظد هت { وقت سككلي كرييو   ْايو  ما موكوا   ما شظظد اهنا كمر  
 ما  وقت ثثوتا نا كمر   هبي هت {  راجا   امي هك  بنو  ئي،ـنسس ْاوي كك  ليوا

اهنا  نو لشكر سي كرييو  ثثر   تكهي  ديكهسس؛ هك اهنا  بادشا    هتيا داخل 
 ؛ انسس شظظد كهائي رهيو ؛، لي رهيوححين طرف  شظظد

 

 انسس غصه نا ْاواز ما كظظسس؛:  ديكهي نسس بادشا  ككهنا غصه هتئي ككيا ْا



 

 

شاهي حمل ما مارا بستر ثثر كريي نو اتنو  ْمارا  ا سثثاهيو يظظاطط ْاؤ!اسس 
هك  اتين مهة،  ين اتين جرأة، ححهويت ححهويت كرييو  ْا  لشكر ، مهوتو
انسس سككلي   ككهر دهوندو نو  كرييو   اْ  مهنا ،ناكهسس   منهـ ما شظظد  مارا 
 .ناكهو ماري نسس  كرييو 

 

 

 

 

نا  كيدي هج   بسس فرماين ماين  هن  وات  ين  والدين  ثثوتانا  هي  كرييو   ْا
 هتئي ككيا. برباد  ْاوي انسس سككال    مصيبة  اْ   ثثر  سككال هي  سبب 

 



 

 

 ثثاححها ْايا، ين طرف   ككهر نسس سككال عبداهلل هبائي نا  كظظاين ُسين   ْا
 نسس كظظسس؛:  بححاؤ  نسس كبوتر  ْاوي  ككهرسس 

اثثنا ماطط باثث ين طاعة كروي  ملي، ككهين اححهي وات جانوا  جو ْا
انسس اهين وات مانوي جوئيسس جو امي نظظيطط كرئيسس تو ثثححهي  جوئيسس،

ايام  تعاىْل اثثنسس ْا اسس دوستو خدا ححهو نسس اثثنو سوطط هتاسسس، جانو
 كرجو. ركرنا  طاعة  انسس  ين حمبة  والدين  اثثنا  سي  ين بركة  التعبدات 

كظظوطط؟  وات  ين  متنسس ايك راز  وقت كظظسس؛: عبداهلل هبائي هت 
 نسس! هاطط هاطط كظظو  كظظسس؛  سككال بححاؤ 

 هبائي كظظسس؛: عبداهلل 

هي تو اثثنا موىْل  ميطط متنسس بتاؤطط هك اثثنا روحاين ماطط انسس باوا كون ؛؟
انسس ْاثث نا منصوص عايل قدر سيدي   ط ع حممد برهان الدين ْاقا



 

 

نو احسان اثثنا بيوسس هج  ؛، ط ع مفضل هبائيصاحب سيف الدين
 ؛،  زيادة   ككهنو   اوثثر ماطط باوا كرتا

مهيطط  مهيطط مدرسة ما سيكهو؛، بالكل برابر، كظظسس؛: بححاؤ
 نسس ُسناوئيسس: ثثرهي 

 ؛: ثثرهسس بححاؤ  ؛  نسس ُسنسس بيتهي   انسس كبوتر  عبداهلل هبائي 

 ثثر الوالء  اهل  احسان  كرم* انسس اهنو  هبي زيادة   كرتا باثث  ماطط  ؛ 

ماطط باثث ين طاعة واسطسس  عبداهلل هبائي ثثوححهسس؛ هك متنسس خرب؛ 
 سوطط فرماوسس ؛؟ ر ض سيدنا طاهر سيف الدين ْاقا 

 ساعة كوئي   هتاؤ  عاصي  هن  *  طاعة  ين  ماطط باثث  كرو 



 

 

دعاء   ما حق  نا موىْل  اثثنا  ثثظظلسس  هوسس اثثنسس ُسووا  ححلو  احلمدهلل ،ححلو
 تاهك ْارام سي نيند نام ين تسبيح كري لئيسس، اثثنا موىْل نا كري لئيسس،

 ْاوسس.

 انسس كظظسس و  بسس فرزند هج سوئي ككيا هتا هي ُاوهتي نسس ْاوي ككيا، ما اتنا
 كظظسس؛: كبوتر  متيطط سككال، كي  ححهواتنا خوش  اْ ارسس  ؛ هك 

هوسس ميطط تو  نسس، كظظاين كظظسو  نسس متيطط ْا ْابسس هبائيو   متارا  بححاؤ  اسس 
باقي  نا ككهنا منظرو بتاوا  ككهنا كالسس هجي متنسس بيجا  ْارام كرو طط ححهوطط،

ائمة ،  ص ع تاهك متام فرزندو ثثرند  انسس عبداهلل هبائي ثثنجنت ؛،
 ط ع اثثنا موىْل حممد برهان الدين، ر ض دعاة مطلقني، ع م طاهرين

 ْارام    كرتا بستر ثثر تسبيح كرتا ين ط ع انسس ْاثث نا منصوص مفضل موىْل
 سوئي ككيا. سي 
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