 45ما داعي املطلق س يدان س يدان طيب زين ادلين
سورت

رض

 15يم ذي القعدة احلرام

سيدنا طيب زين الديطط اوثثر  ،ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم
سورت ما موىلْ ين قرب نا اوثثر  ،قدسية بارش نا ورسسس غمام
زين الديطط موىلْ نسس عز الديطط موىلْ  ،اورنككاباد ما وَستا هتا

بيوسس نا باواجي جيوجني صاحب  ،هج نا فضَل نا عايل خيام
سيدنا عبدعلي سيف ديطط هي  ،سورت باليا بيوسس نسس
دَرس ما راكها تربية كيدي  ،علم ثثرايا صحب نسس شام
عز الظظدىْ نسس وارث بنايا  ،هت بعد زين الديطط داعي هتيا
دعوة ين زينة طيب نا مهنام  ،ثثستاليسما

)(45

نائب امام

خمصوص ؛ هي سيف الظظدىْ نا  ،عز الظظدىْ نا منصوص ؛

سوله) (16وَرَس كيدي دعوة نسس قائم  ،طيب نا هتئي نسس قائم مقام
عاملِ اْلِ محمد هتا موىلْ  ،ابداعي فيض نا دريا هتا
طالبِ علم نسس نزديك كيدا  ،محكم كرو تعليمي نظام

سيدنا حامت نا قبّة بنايا  ،فخر الظظدىْ نا عزّ ديطط نا

خلدي كياره عزّية روضه  ،زين الظظدىْ نو هبي وهاطط مُقام
كيدي سفر مؤمنيطط نا شظظر ما  ،مندسور اندور نسس اُوجني

اهل الوالء هي خدمتو كيدي  ،شانات شه هي دكهاوي عظام
فـتـنة نا لوككو هي هنككامو كيدو  ،شه ين خدا هي حفاظة كري

انككريز حاكم هي شه ين مدد ما  ،ثثوتا نو لشكر هبيجو متام
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باره سو سارنتيس
مؤمن
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نا سَن ما  ،سيالب اْيو سورت ما

نسس اْسرو موىلْ هي اْثثو  ،بظظبودككي نو كرو انتظام

ممبئي نا حاكم ين جملس ما اعلىْ رُكن هتا هي زين الظظدىْ

ن ين ككورنر كاؤنسل

ن

ممرب

حُكّام شه نسس تعظيم ديتا  ،مشورة ليتا خاص نسس عام
وارث ؛ شه نا بدرديطط موىلْ  ،عبدعلي موىلْ نا ثثسر

ى نا دُالرا جنم ديطط عبد القادر هُمام
هت بعد زين الظظد ْ
ايك بعد ايك داعي ين هُمامي  ،سلسلة جاري ؛ نص بنص
زين الظظدىْ ين ثثاك نسل ما  ،اْج تلك ؛ دعاة كرام
جنم ديطط بعد حسام الديطط سرور  ،هت بعد موالنا برهان ديطط

عبد اهلل بدر ديطط ،سيف ديطط طاهر ،باومنا برهان ديطط نيك نام
تيپنما

()53

داعي قطب ديطط موىل ،چوثثنما

زيين نسل ما آٰهتما

()8

()54

طاهر فخر الديطط

داعي  ،دعوة ين زينة خري االنام
م

ن

فتح مبيطط اٰثثسس شه نسس خدايا

داعي الزماطط ؛ ،حبلِ خدا ؛ ،سككال دعاتو نا وارث ؛
طول بقاء كرجو شه ين خدايا ،دل سي دعاء ؛ صحب نسس شام

زين الديطط نو لسس وسيلة اسس بضعة  ،كرسسس خدا اميدو متام
سروسس ثثاك مَوايل نا اوثثر  ،رب الورى نا صلوة وسالم
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