 19ما داعي املطلق س يدان ادريس عامد ادلين
ش بام

رض

 19يم ذي القعدة احلرام

سيدنا ادريس عمادالديطط اوثثر  ،ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم
حِصنِ شِبام ما شه ين قرب ثثر  ،قدسية بارش نا ورسسس غمام
ادريسَ ادريسِ دور محمد  ،واهلل

علآمة

بسس نظري

رب هي مكانِ علي ما ححرٌهايا ،دعوة ما باال شه نو مقام

اوككـنيسما ( )19هي داعي املطلق  ،دعوة نا عرش ثثه عرصه دراز
ححاليس ( )40سال عماد الظظدىْ هي  ،ديطط نا منارة كيدا سام
نسلِ وليد ما تريما ( )13داعي  ،داعي حسن بدر ديطط نا ثثسر
ححهوضضي عمر سي كرتا هتا موىلْ  ،دعوة ين خدمة صُحب نسس شام

زَيٍّدِيُو ساهتسس عماد الظظدىْ هي  ،ورسو تلك كيدي ؛ جظظاد
طيِّيب دعوة ين كيدي محاية  ،شريِ برب هتا ،حق نا حُسام
ثثهيلي وباء جب بالدِ يَمَن ما  ،مؤمن هزارو ككذري ككيا
امها شظظا نا قرابة نا لوككو  ،صرب كرسس ؛ موىل االنام

شه ين والدة شبام ما هتئي ؛ ،ححهيال وِيس ( )20ورس هبي وهاطط

اخبار ِّمخسة ائمة دعاتو  ،كيدي مجِع بيتهي در شبام
بِركَةِ جَوجَب شبام نا نيححسس  ،تصنيف كرتا وهاطط شه كتاب
جاري نسس ساري شه ين طرف هتو  ،نَصرِ الآظظي فَيضِ امام

شه نا كتابو ما زَهرُ الـمَعَاين  ،اعلآى كتاب حقيقة نا

عيون االخبار نُزهَة االفكار  ،تاريخ نا ؛ كتابو متام
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 19ما داعي املطلق س يدان ادريس عامد ادلين
ش بام

رض

 19يم ذي القعدة احلرام

هندوستان نا لوككو نسس شه هي  ،نزديك كيدا كري امتحان

ثثيشينككوئي اآثثي وهاطط ثثر ،دعوة نو هتاسسس نقل مُقام
اآنتهسو هجري بُظظُتَّر ( )872نا سَن ما  ،سيدنا ادريس ثثايا وفاة
اوككنيس ( )19ذي القعدة جنة سدهارا  ،اوككنيسما ( )19دعوة نا هُمام
اآثثنا بيوسس شظظزاده تيمج ،ثثوتاؤ بيوسس داعي هتيا

حَسن حسني ،علي نسس محمد ،هج سي دعاةُ اليـمن نو خِتام
ادريسِ ثاين داعي الزماطط ؛  ،موالنا طاهر فخر الديطط

ثثاكيزه سينو علم نو ساككر  ،افقِ هداية نا بدر التمام
قطب الظظدىْ نا نو ِر نظر ؛  ،طيب امام نا قُرةِ عني
طول بقاء كر شه ين خدايا  ،قائم ؛ شه سي ديطط نو نظام
ا

ادريس نا برهان اهلدى هي  ،قُبَة بنايا ككهنا شاندار

اآنكهوطط سي ديكهوطط ميطط نوراين روضة  ،زيارة ين هتائي ثثوري مَرَام
عرس ما شه نو لئي نسس وسيلة  ،بضعة كرسس ؛ ثثورا كالم

اهلِ كساء ثثر ،آالِ عَبَاء ثثر  ،ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم
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