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 والية ين معىن سوط ؛؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك  ،نعمان فرماوس ؛ال سيدنا قاضي .نتهي  (enough)فقط كوئي حق نا صاحب ين محبة كرس امي كفاية

" ُ !َ$# 3َْ'َ+َ*(َ!ُ 57َِ ا02ّ3 كرتا هوئي اهين برداري: ج ين والية  ططاعة يعين سوط ك فرما ؛. الية طاعة و -"ا

 دعوة كروا خدا تعاىل ي اْ دنيا ماوالية يعين سوط ك ج صاحب نس 

 معرفة كرس، اهنو اقرار كرس، اهين اهنس پهچانس، ،؛ نس موكال

ميثاق اْپس. ي صاحب كون ؛ ك  اهنس محبة كرس، انس اهين

ك انس ستر نا زمان ما داعي املطلق،  ،امام الزمان ،نيب، وصي

 موىل سيدنا طاهر فخر الدين جس اپنا زمان نا صاحب، اپناج آْ

سگال نس موىل اْاالمر" كهوائي ؛.  "اولوا صاحبو سگال؛.  طع

 .ئي ؛امي جاين نس ك اْ صاحب منس جنة ين طرف لئي جا ،مانس

 ،نا محل ما ؛(soul) والية نو دعامة جسم ما روح  شريعة ما 

والية انس  ؛.  (most important)سگال دعائم ما افضل

 ك  نتهي. رسول اهللا فرماوس ؛  (salvation)ميثاق بغري جناة

زمان ج نس   –"مَن مَاتَ ولَم يعرِف امَام دَهرِه مَاتَ ميتَةً جاهليَة" 

 نا صاحب ين معرفة كروا بغري موت اْوس، تو ي جاهلية

(ignorance)  ؛. نو موت 

 والية جسم ما روح نا محل ما ؛
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امي  ،نا صاحب نس موىل مانيس ؛ حق اپنس.وات نس مانو

 انس جنة نو رست بتاوس ؛ أس اپنسمعرفة كري نس ك 

جنة ما پهنچوو هوئي  .صراط مستقيم پر چالوس ؛

عمل كروو ضروري  امي فرماوس حق نا صاحب جو ت

والية سبب} امام انس امام نا داعي ين محبة انس  .؛

؛، ج نا سي جنة ما درجات بلند ائي ؛.سيدنا علي ابن املوىل ائي مؤمن ين عبادة انس عمل قبول 

 محمد ابن الوليد فرماوس ؛:

 9َْ:ِ ;ُ َ#ُل اِْن > ُ;Aَُ;BُْC DُْEِّ اْ+*َ@ْ? FGِ 

HْIJِ#َKْLَِ اِْن  M NُْO 0ّPQا ُRَSْTُ) َ َاو RِSُU 

هگار نا گناهو معاف ائي ؛ نِانس گُ ،سبب نا اس ائمة طاهرين! جو اعمال قبول ائي ؛ تو اْپ سگال ين محبة

 سبب. نا تو اْپ سگال ين محبة

 والية كوين واجب ؛؟

 خدا تعاىل قراْن جميد ما فرماوس ؛:

 َVّٰXYZا ا'ُKْ[ِ\َْا ا'ُ]َ"ا َ̂ ْ _ِP0ّ Qا #َ ` abَّا #َc""DُْEْ]ِ" ِdeَْ*+ْ5ِ اfَْل وَاُْو'gُ 0ّ hiا ا'ُKْ[ِ\َوَا  

 )٥٩(النساء: 
 

 اس اميان الؤنار لوگو                        

 متيط خدا تعاىل ين طاعة كرو

  

 

  
 

 انس متيط رسول اهللا ين طاعة كرو

 االمر" ين طاعة كرو اانس "اولو
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طاعة خدا ي سگال ين  .ك رسول اهللا ين نسل ما ائمة طاهرين انس ستر نا زمان ما دعاة مطلقني كون االمر ااولو

امي كهس ك  ج شخص .خدا ين طاعة ساس جوري ديدي ؛ اهين طاعة تعاىل ي واجب كيدي ؛.

قبول اهين والية تو  ،ن راكهسوالية ائمة طاهرين ين  ين انس موالنا علي آپنا وصي پن ،چهوط طرسول اهللا نس مانو

ي نص نو سلسلة ايك پچهي . قائم كيدا اْپنس اْپنا وارث نص كيدي انسموالنا علي پر نتهي. رسول اهللا ي 

آْجس، ي نص نا . ؛، انس قيامة نا دن لگ جاري رهسسايك امام انس ايك پچهي ايك داعي ما جاري 

ين دعاة  (previous)پيشترتو} اهنا ، محبة انس معرفة كرسج ين  طعوارث، سيدنا طاهر فخر الدين 

ين  رسول اهللا ، انسامري املؤمنني ، پيشتر ائمة تاك  ين صحيح والية ائي، الزمان انس امام صحيح والية ائي

 .ئي، تاك خدا تعاىل تك پهنچاصحيح والية ائي

 

 ,purpose)دل سي هوئي. كوئي دنيا ين غرض  (pure, sincere)والية ين شرط امي ؛ ك خالص

intent) .عقيدة اْ ج واسطس ن هوئي، فقط جان ين جناة واسطس} هوئي  )belief ( راكهي نس ميثاق

، ك ميط جنة ما پهنچاوي اْپس ؛ guaranteeاهنس جنة ين  موىل ي ،موىل نس ميثاق اْپس ؛اْپسس، تو ج 

 ديئس.

 

اهين هداية اْپس  -طرف لئي جائي ؛  ين ج رستو جنةيعين  – "صراط مستقيم" اپنس نا موايل طاهرينپا

jَk lَْBَ3نَ ". قراْن ما خدا تعاىل فرماوس ؛:خود عجب شان سي خدا ين راه ما چلس ؛. انس آپ سگال؛

 ُmْnَo َنjَk pَْqِ r ٌ!َ]َtuَ ٌَة'gُْا ِVّٰXYZِْل ا'gَُ5ِْ رx DُْEَy3zzzَ{|ِ*+ْوَا3ْ]َ'ْمَ ا َVّٰXYZج شخص خدا "- )21(األحزاب: " ' ا

اپنا  " .جوئيسي كرو (follow)"اقتداء"اهنس رسول اهللا ين  ،تعاىل انس قيامة نا دن ين اميد راكهتو هوئي

 سكهامند لئيس.انس عمل ديكهي نس اپنس هداية  موايل طاهرين نا

 

انس  انس والية كروانس، ين طاعة انس ي سگال ،اهللا ين معرفة انس محبة نس زيادة كرجوخدا تعاىل اپنا دلو ما اولياء 

 توفيق اْپجو. سامر مطابق عمل كرواننا اه


