موال قطب خان قطب ديطط شه ثثر ،ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم
امحداباد ما شه ين قرب ثثر  ،قدسية بارش نا ورسسس غمام
داعي مهارا هندوستان ما  ،هتاسسس هزار نا ماهتسس شظظيد

اْثثي رسول اهلل هي بشارة  ،جانسس ؛ دَور نا هبيد متام
ححهوضضي عمر ما موال قطب خان ،سخت ككهنا بيمار هتيا
ماطط صاحبة هي كفن كيدو تيار ،كيدو جنازَة نو انتـظام
باواجي داؤدِ بنِ قطب شاه ،كِهـ ؛ قطب خانَ تو جيوسسس
ني هي هتاسسس ،ثثاسسس شظظادة نو هي مَقَام
دعوة نا ككادي نَـش َ

سيدنا قاسم زين الديطط شه هي ،قطب الظظدى ثثر نَـص كيدي
32

بتريس

ما هي داعي هتيا ؛ ،عالَم نا رِهبَر نائب امام

طيب ين دعوة نا اَعالم شه هي ،اْمسان اندر ككارا ؛

ثثظظنححا ؛ حضرة امامية اندر ،ايك سال نَو  9مهينه ما هُمام
شانات ديكهي نسس دمشن جال ؛ ،قتل ين متظظيد كيدي ؛

اورنككــزيب نسس عبد الغوي نسس ،سِلككاوسس نار ما ذواالنتقام ن سب دمشنو ظامليطط لعناء نسس

جب قيد خاهن ما داعي قطب نسس ،شاه بيكك ثثكري نسس لئي ثثظظنححا

مؤمنو سككال بسس حد ثثريشاطط ،ححوك ما هبيككا هتيا بِـازدِحام
اهلِ والء نسس عجب شَفَقَة سي ،فرمايو جاؤ ككهر ين دِسَا

ثثكرو ؛ دمشن هي قَتل نا خَـاطِر ،مارو متارا ثثه ححهيلو سالم
دمشن نا دَربَار ما شريَ مانند ،غَرَايا عني مهيطط سُنِّي
سُنَةِ ثثَيغَمٍبَر ثثر مهيطط ؛ ،خون مهارو اسس ظامل حرام

جِسم نسس كرسو قَتل متيطط ككَر ،جانَ نسس قَتل كري نظظيطط سكو

شه نا جوابَ ثثه قُربانَ جاؤطط ،رب نا وَلِيَ ج كظظسس اْ كالم
سجده نا اندر ماهتو جُهكايو ،جَالد ين تلوار ححلي
قطب ديطط سرور نو مامت كري لو ،هائسس شظظيدُ الدعاة الكرام

امحداباد ما داعي قطب جيم ،كرب و بالء ما حسني امام
راهِ خدا ما ثثايا شظظادة ،دِين نا كيدا باال دِعام

ايك هزار نسس ححهثثن 1056نا سن ما ،ثثايا شظظادة قطب الظظدْى
71

عمر هتي ايكوتري

ورس ين ،جنة ما ثثظظنححا موىل االنام

قطبِ ديطط شه نا منصوص و مهشان ،موىلْ شجاعُ الديطط فريخان

نورِ خدا باقي ؛ جظظاطط ما ،داعي ثثححهي داعي نو قيام
قطبِ ديطط شه نا فصل نا وارث  ،قطبِ ديطط ثاين نا منصوص ؛
دعوةُ احل ق نا قُطبُ الرَحْْ ؛ ،طاهر سي دعوة نو ؛ قِوام

موالنا طاهر فخر اهلدى ين ،اهلل طول بقاء كرجو

شه ين محبة دِينَ مهارو ،دن رات لَب ثثر طاهر نو نام
موىل مهيشه رهجو سالمة ،رب ين حفاظة كالية ما

دينُ الظظدى نا بكتر و هباال ،اهلل نا مَصقول حُسام
داعي قُـطُب نا قُـ َـبه بنايا ،سيف ديطط طاهر هي نوراين

"يا قطبَ دينِ اهلل" نا قصيدة ،لكها رثاء ما  ،لكها سالم
اْثثنا والد هي ليدي هتي مَـنَـة بيمار جيارسس هتيا فرزند

قطبُ الظظدى نا وسيلة سي اْثثسس ،طاهر نسس اهلل شِفَاءُ السَّقَام
زيارة نو دل ما ككهنو ولوله ؛ ،كرجو خدايا جلد نصيب ض

قطبُ الظظدى نا قبة ما هتائسس ،ثثوري اسس بضعة هرايك مَرَام

مخسة ائمة دعاة نا اوثثر ،ربُ الربايا ين صلوات
سب اولياء شظظداء فضالء ثثر ،ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم

