 48ما داعي املطلق س يدان عبد احلسني حسام ادلين رض،
 27يم ذي احلجة احلرام

 49ما داعي املطلق س يدان محمد برهان ادلين
امحداابد ،سورت
رض

عبد احلسني حسام الدين شه ثثر  ،ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم
امحداباد ما شه ين قرب ثثر  ،قدسية بارش نا ورسسس غمام
عبد احلسني حسام الدين شه ثثر جن م دي ط موى ْ  ه ن

ثثرٌهجو

الكهو

خداوند

كيد

ييارس ،موى ْ حسام الدين اوثثر

سالم فرمايو راكهجو اهل الوالء ثثر ،لطف و كرم ين نككاه مدام

جن م هدى ْ ين وصية مطابق  ،كيدو حسام الدي ط  ه عمل

ثثاين يو مانككو دودهـ ثثاليو  ،ناز ما مؤمن نسس ثثاال متام
عبد احلسني حسام الدين شه ثثر

ثثرٌهجو

ن ماذون

الكهو

خداوند

سالم

جن م الظظدى ْ نا برادر و منصوص  ،قائ م كيدو دي ط نو نظام

وهج احللقة حسام الظظدى ْ هتا  ،عل م ما باال شه نو مقام
ثثرٌهجو

الكهو

خداوند

سالم

قدسية بارش نا ورسسس غمام

زين الظظدى ْ نا دلرب هتا موى ْ  ،بدر الظظدى ْ نا خمصوص هتا

موى ْ عماد الدين نا ثثاسسس  ،فيض لدين نا ثثرٌهتا سبق

عبد احلسني حسام الدين شه ثثر

امحداباد ما شه ين قرب ثثر

امحداباد ما شه ين قرب ثثر

قدسية بارش نا ورسسس غمام

امحداباد سي نور نكلسسس  ،ممبئي ما اْؤسسس بشرى ْ ملي

موى ْ حسام الدي ط نا زماـ ط ما  ،مؤمن عرب  ه ديكهو منام

هتورٌا وقت ما حسام الدي ط موى ْ  ،امحداباد ما ثثايا وفات امحداباد ما شه ين قرب ثثر
ن كيد شه  ه برهان دي ط ثثر  ،ممبئي ما وايل هتا نيك نام قدسية بارش نا ورسسس غمام

موى ْ محمد برهان دي ط ثثر  ،ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم
سورت ما شه ين قرب نا اوثثر  ،قدسية بارش نا ورسسس غمام

جن م الظظدى ْ نا شظظزاده ؛  ،زين الظظدى ْ نا ثثوتا ؛

شاهي ككهرانا ما ثثايا والدة  ،اْباء شظظا نا دعاة كرام
سورت ما شه ين قرب نا اوثثر
قدسية

بارش

نا
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ورسسس

غمام

موى ْ محمد برهان دي ط ثثر
ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم

اهل الوالء نا مَرَافق نا شه  ه  ،سككال امور سنوارا ؛
مدرسة مسجد مسافر خاهن ،شه  ه بنايا ككامسس ككام
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دعوة نا اوثثر دَين هتو هبار
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رض

 ،اْ بيوس داعي  ه كيدو اداء

دن رات دِين نسس ابناء دِي ط ين  ،بظظبودككي نو كرو انتظام
سورت ما شه ين قرب نا اوثثر
قدسية

بارش

نا

ورسسس

غمام

مكّة مدينة ما شانات هبار  ،ظاهر هتئي ؛ بني العَوَام

اِحرام نا كثثرا ما سدهارا  ،شاهي سوار
قدسية

بارش

نا

ورسسس

غمام

سي موى االنام

قدسية

بارش

نا

ورسسس

خداوند

ثثرٌهجو

الكهو

سالم

ححهيآل ثثاححن

()5

بَن

باومنا

برهان دي ط نسس حسام الدي ط

ثثرٌهجو

خداوند
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الكهو

سالم

ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم

نصيب كرس مهنسس

نوراين روضة ما زُوّارو ين ،بر آوس اميدو نسس مَرام

برهان دين محمد  ،قطب اهلدى تيثثن()53ما مهام
شه ثثر

برهان دي ط نسس حسام الدي ط شه ثثر

اهلل بيوس داعي ين زيارة  ،يلد

بدردي ط اْقا ثثححاس()50ما داعي  ،سيف دي ط طاهر ايكاون()51ما
()52

ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم

ما اعالمِ دعوة ،آمساطط اوثثر كيدها سام

اوككنثثححاس()49ما برهان دي ط شه  ،ارتاليس()48ما دي ط نا حسام
برهان دي ط نسس حسام الدي ط

موى ْ محمد برهان دي ط ثثر

ثثاححن()5ورس محنة ما ككذارا  ،ثثاححن()5ما كيدو نظام اُستُوار

سلسلة كيدو طيّب  ه يار  ،داعي ثثححهي داعي ن
شه ثثر

ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم

نوراين هاهتـ نسس ثثاؤـ ط شظظا نا  ،ححومبوا واسطسس خوب ازدحام

سابعِ سابع سات ين قوة  ،ظاهر كرس ؛ داعي االمام
غمام

موى ْ محمد برهان دي ط ثثر

مىن ْ نا بازار ما مسلمي ط سب  ،بويل اُهتا اْ فرشهت ؛

ثثندر () 15ورس برهان الظظدى ْ  ه  ،طيب ين دعوة قائ م كر
سورت ما شه ين قرب نا اوثثر

ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم

دعوة نا رتبهِ عايل ما اْو حج كيد تريه سو ايكويس()1321ما

مىن نا حاك م شريف  ه شه نسس  ،جملس ما مان سي ديدو اِذَن
سورت ما شه ين قرب نا اوثثر

موى ْ محمد برهان دي ط ثثر

برهان دي ط نسس حسام الدي ط شه ثثر

ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم

ححوثثن()54ما داعي فخر اهلدى ؛  ،قطب اهلدى نا نورِ نظر
موى الورى ْ ؛ ،قطب الرحى ْ ؛  ،؛  ه بيت اهلل احلرام
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 49ما داعي املطلق س يدان محمد برهان ادلين
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صحّة ما هردم نعمة ما هردم  ،اهلل طول بقاء كريو

جملس ين زينة نوراين طينة  ،اُفقِ هداية نا  ه بدرِ تام
برهان دي ط نسس حسام الدي ط

ثثرٌهجو

خداوند
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الكهو

شه ثثر

سالم

رض

برهان دي ط نسس حسام الدي ط شه ثثر

ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم

رب نا وليّو نا نام ين تسبيح ،بضعة نو خري وظيفة ؛
مخسة ائمة دعاة نا اوثثر  ،ثثرٌهجو خداوند الكهو سالم
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