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1

اانجيك ر ّب مجيب الد عاء
بقلب ونفس ليك رجائ
اسس ثثروردككار ،اسس دعاء نا جواب دينار ،ميطط تارا نزديك مناجاة كروطط ححهوطط،
مارا دل و جان سي تارا نزديك رجاء كروطط ححهوطط ،اميد كروطط ححهوطط،
I call to you in munajaat, my lord, you are the one who answers our prayers
With my heart and my soul, I place my hope in you
(‘Munajaat’ means ‘speaking privately’ with Allah).

2

واّيك

ر ّب اتيت حقيا
فقيا لهيفا كثي
ميطط آيو ححهوطط حقري هتئي نسس فقري هتئي نسس،
غمزده ححهوطط ،ككهين تكليف ما ححهوطط،

I have come to you in humility
A care-worn mendicant (faqeer), weighed down by his labors

العناء

3

اتيتك

4

وا ّن

5

وا ّن

مس تغفرا
اليك

اندما
اليك

أبـتـهال

نائ

ميطط تارا نزديك استغفار كرتا هوا ثثستاؤ كرتا هوا آيو ححهوطط،
ميطط ازرده هتئي نسس تنسس التجاء كروطط ححهوطط ،مناجاة كروطط ححهوطط،
I have come to you repentant and contrite
I supplicate you, I pray to you

اق دل االقل ّي
اّي ربنا

قدرا
صاحب

ألكبّيء

ميطط اقل االقلني ححهوطط ،تارا سامنسس كمتر ما كمتر ححهوطط،
اسس مارا رب ،اسس كربياء نسس بلندي نا صاحب،
I am the littlest of the little in value
O my lord, O majestic one

اذ دل االذل ّي
كثي خطاء

طرا
قليل

ميطط اذل االذلني ححهوطط ،تارا نزديك سككال كرتا ذليل ححهوطط،
مارا ككناهو ككهنا ؛ ،ماري حياء ككهين كم ؛،
I am the humblest of the humble
My errors are many, my shame little

حياء

6

فجرمي عظي وذنب كبيـر
فعفوا وغفرا سيع

النّداء

مارو جُرم عظيم ؛ ،مارا ككناه ككهنا مهوتا ؛،
تو معاف كر ،تو خبشي دسس ،اسس نداء نا سُنّار،
My crime is great, my sin large
I seek your forgiveness, O you who hears our call

7

ذنوبــي فٱغفر عيوبـي وأستـر
ا ٰل الباّي وكفّر

خطائ

مارا ككناهو خبشي دسس ،مارا عيوب نسس ثثردو كري دسس،
اسس ثثروردككار ،انسس ماري خطأ نسس ماجني دسس،
Forgive my sins, conceal my faults
Erase my transgressions, O creator of the world

8

ووفّقن للا داب يكون
بذا يف جيع االمور أهتدائ
اسس ثثروردككار تو منسس مهيشه توفيق آثثجسس،
تا هك هر امر ما ميطط هي توفيق سي هداية لؤطط،
Allah, grant me direction, tawfeeq,
Which guides me in all my affairs

9

وبٱسك ّي ذا ألجالل اعذن
به أجعل من المعضالت وقائ
تارا نام سي ،اسس ثثروردككار اسس ذا اجلالل ،تو منسس ثثناه آثثجسس ،
اهنا سي مشكل امور ما ماري حفاظة كرجسس،
In your name, O lord of majesty, grant me refuge
In your name, grant me protection from all calamities

10

ن ِّ
عطر

ِبلق الكرامة خل ّق حيات
بعل الهداية وأم أل وعائ
اخالق كرمية سي ماري زندككي نسس خوشبو دار كرجسس،
هداية نا علم سي مارا واسن نسس هبري دجيسس،
Perfume my life with an honorable character
Fill my heart with knowledge and guidance

11

عبيدك وأرزق بغي حساب
ا ٰلهـي أجعلنه من االغنياء
تارا ادىن غالم نسس تو بغري حساب رزق انسس روزي آثثجسس ،

اسس ثثروردككار تو اهنسس اغنياء هتكي كرجسس ،ماالمال كري دجيسس،

(قران جميد ين آية "واهلل يرزق من يشاء بغري حساب " ين طرف اشارة ؛)
Provide abundant sustenance (rizq) to your humble servant
O God, make him wealthy with your riches

12

وهب ل مناي وكـ ّمل عطاّي-
ك ل وأكشفن ّي ا ٰلهـي بالئاسس ثثروردككار ماري اميدو آثثي دسس ،تاري عطا ء مارا اوثثر كامل كري دسس،
اسس ثثروردككار ماري بالؤ نسس دور كري دسس،
Grant my prayers
Complete your blessings upon me. Remove my hardships

13

وحفظا ا ٰلهـي لنفس ومال
واهل وولي واهل

الوفاء

اسس ثثروردككار تو مارا جان انسس مال ين حفاظة كرجسس،

مارا هل وعيال انسس مارا وفادار محبة نا لوككو ين حفاظة كرجسس،
O God, grant your protection to me
To my property, my family, my children, and all the people of loyalty

14

فخطب وخطب وكرب وكرب
اليك من الهر ر ّب أش تكئ
محنة ثثححهي محنة ،مصيبة ثثححهي مصيبة آوسس ؛،
اسس ثثروردككار ميطط تنسس زماهن ين شكاية كروطط ححهوطط،
Hardship after hardship, adversity after adversity
To you I complain of the harsh blows of the world

15

لباس

16

اع ّن

التد ٰقى ربنا البس ّن
وهب صة الجسم من ّ
ك داء
اسس ثثروردككار تو منسس تقوى نا ثثوشاك ثثهناؤجسس،
مارا بدن نسس هر بيماري سي شفاء آثثجسس،
O lord, clothe me in garments of piety, taqwa
Grant my body good health and free it from every disease

العال خي وبــ ّر
رى من رّيء
اعذن ا ٰل الو ٰ
منسس خري انسس بِر نا عمل كرواين ياري آثثجسس،
لوكك ديكهائي سي منسس اسس ثثروردككار تو ثثناه كرجسس،
Help me to perform acts of charity and kindness
Guard me, O creator of the world, from pretension

17

اوال

عليا فمن كوثر
ا ٰل الباّي أجعلن

ارتوائ

ميطط موىل علي ين والية راكهوطط ححهوطط،
تو اسس ثثروردككار ،تو منسس كوثر نا جام ثثالؤجسس،
I profess loyalty and love for Ali
O creator of the world, give me a full cup from the pool of Kawthar

18

اقر ل العي يف ولي
واطعمهم ر ّب أه ٰن

الغذاء

مارا فرزندو ما ماري آنكهو هتندي كرجسس،
هي سككال نسس فائده ونيت غذاء انسس مجن مجارجسس،
Grant me coolness of the eyes, qurrat-ul-ain, in my children
Nourish them with the most nutritious food

19

ويف ظ ّل ر أأية دعوة ح ّق
ا ٰلهـي أجعن شل اهل الوالء
حق ين دعوة نا راية نا سايا ما ،اهنا نشان نا سايا ما،
اسس ثثروردككار تو مؤمنني نا مشل نسس مجع كري دجيسس،
Allah, unite the community of faith
Under the banner of the True Dawat

20

واشك بن دعوت يف مناجا-
ة عبدك انئب أل العباءاسس ثثروردككار تو مارا دعوة نا فرزندو مؤمنني نسس،
تارا عبد ،آل عبا نا نائب ،آل محمد نا نائب ،ين مناجاة انسس دعاء ما شامل كرجسس،
Make my Dawat children partners in my supplication
I am your servant, na’ib of the aale ‘aba, the Progeny of Rasulullah

21

دعوتك يف ليةل القدر ّي
ا ٰلهـي برمة اهل الكساء
اسس ثثروردككار ميطط ليلة القدر ما دعاء كروطط ححهوطط،
اهل الكساء ،ثثنجنت ين حرمة سي عرض كروطط ححهوطط،
I supplicate you in The Night of Power, Laylatul Qadr
O Allah, presenting to you the sanctity of the ahlul-kisa (panjetan) for intercession

22

ه الخمسة د
الطهر شاانتم
رى مثل ضوء دالكء
بدت يف الو ٰ
هي ثثنجنت ثثاك كون ؛ ،هك هج ين شان
لوككو نا درميان سورج ين مثل ححمكسس ؛،
The Five Pure Ones
Their virtues shine forth like the sun

23

واولهم احد
محمدان

المصط ٰفى
س ّيد

هي ثثنجنت نا ثثهال كون ؛ هك امحد املصطفى،
مهارا نيب محمد انبياء نا سردار،
Their first is Ahmad, Mustafa
Our own Muhammad, chief of all the prophets

االنبياء

24

ص الرسول
ومو ٰل ع يل و د
االوصياء
س ّيد
ووارثه
انسس موىل علي ،رسول اهلل نا وصي انسس وارث،
اوصياء نا سردار،
Maula Ali is Rasulullah’s wasi
His heir, chief of all the wasi-s

25

وفاطمة د
الطهر ليةل قدر
عظيمة فخر وخي الن ّساء
انسس فاطمة طاهرة ،هك هج ليلة القدر ؛،
هج نو فخر عظيم ؛ ،هج خري النساء ؛،
The pure lady Fatima Zahra is The Night of Power, Laylatul Qadr
Great is her glory, she is the best of all women in the world

26

ونلهم الحسن
وخامسهم

المجت ٰب
س ّيد ال دشهداء

هي سككال نا شهزاده حسن جمتىب،
انسس ثثنجنت نا ثثاححنما سيد الشهداء،

Their sons: Hasan, chosen one, mujtaba
And the fifth, chief of martyrs, sayyid-ush-shuhada

27

دموعـي هت عند ذكر الحسي
رى كربالء
ع ٰل قتل يف ث ٰ
آقا حسني ين ذكر كرتا هوا  ،كربالء ما آثثين شهادة ين ذكر كرتا هوا،
مارا آنسوطط بارش ين مثل ورسي جائي ؛،
My tears rain down when I remember Husain
And his martyrdom on the soil of Karbala

28

ساذكـره بكرة وعش يا
عليه طوال الزمان

بكئ

ميطط فجر انسس سانج آقا حسني نسس ياد كريس،
آثثنا اوثثر طول الزمان – زماناؤ نا دراز لككن – ميطط روتو رهيس،
I will remember him morning and night
I will weep for him all through the age

29

توسلت عند ا ٰل الباّي
بــــم وببنائـهــــم اوليـــــائ
خدا تعاىل نا نزديك ميطط وسيلة لؤطط ححهوطط،
هي ثثنجنت نو انسس هي سككال نا شهزاداؤ ائمة نو  ،هج سككال مارا اولياء ؛،
I bring their intercession, vasila, to the lord of the world
’And the vasila of their sons, my awliya

30

ائمة ح ّق واربب صدق
واصاب نور ه شفعائ
هي سككال حق نا امامو ؛ ،سححائي نا ارباب ؛،
نور نا اصحاب ؛ ،هي سككال مارا شفعاء ؛ ،شفاعة نا كرنار ؛،
Righteous Imams, lords of truth
Embodiments of light—they are my intercessors

31

ه عدت ومالذي وذخري
ه موئل وبم

ن يف معادي

ارتقائ

هي سككال مارا آسرا ؛ ،مالذ ؛ ،مارا ذخر ؛،
مارا ثثناه ؛ ،مارو ارتقاء  ،مارو جنة ين طرف ححرهؤ وهي سككال نا سبب ؛،
They are my preparation, my refuge, my treasure
They are my sanctuary—my ascension is through them

32

بط ّيبم صاحب الكشف والستـ
رى صفوة االصفياء
ـر مو ٰل الو ٰ
طيب امام نو وسيلة لؤطط ححهوطط ،كشف انسس ستر نا صاحب،
مهارا موىل ،خالصه ؤ نا خالصة،
I take the vasila of Tayyib Imam, master of both cycles, manifestation and concealment
Maula of the world, essence of all essences

33

ووارثم ط ّيب العص خي الـ
ـخالئق معطي الم ٰن والعطاء
هي سككال نا وارث طيب العصر ،خري اخلالئق،
اميدو انسس عطاء نا آثثنار،
And the vasila of their heir, Tayyib of this age,
Best of the world, bestower of blessings

34

بم وبمن قد اتوا انئبي
منابم يف اوان ال ّش تاء
هي ائمة نو وسيلة لؤطط ححهوطط ،انسس هي سككال نا نائبو دعاة نو وسيلة لؤطط ححهوطط،
هتندي ين موسم ما ،ستر نا زمان ما ،هي سككال ائمة نا نائب مناب قائم مقام ؛،
I take the Imams’ vasila, and the vasila of their na’ibs
In this time of Dawat’s winter

35

دعاة كرام رض مطلقي
دى
رعاة لسح اله ٰ
دعاة كرام مطلقني،
هداية نا آنككن نا سنهبالنار ،امامو نا امني،
Noble Dais, given the Imam’s full authority, mutlaqeen
Trustworthy shepherds guarding the rightly guided flock

امناء

36

بوارثم

قطب دين مجيـ
ـؤه انل فردوس اب ٰىى

ضياء

هي دعاة نا وارث موالنا قطب الدين نو وسيلة لؤطط ححهوطط،
هك هج نا ثثهنححواسي جنة الفردوس ين روشين ككهين زيادة هتئي،
I take the vasila of their heir, Maulana Qutbuddin
His arrival in paradise increased its light manifold

37

لقد كن منصوص برهان دين
رى اكرم الكرماء
وخي الو ٰ
قطب الدين موىل برهان الدين آقا نا منصوص هتا،
خري الورى هتا ،سككال كرماء كرتا كرميتر هتا ،ككهنا فضل و كرم ونتا هتا،
He was Maulana Burhanuddin’s appointed successor, mansoos
The best of the world, the most noble and honorable

38

دى قا-
وواله س يف دين اله ٰ
دى مس تجاب الد عاء‘
ل ’قطب اله ٰقطب الدين موىل نا والد طاهر سيف الدين آقا
هي امي كهيو هك قطب اهلدى ين دعاء مستجاب ؛" ،خزمية ين دعاء مستجاب ؛"،

His father Maulana Taher Saifuddin said of him:
Khuzaima is mustajaab-ud-dua, Allah answers his prayers

39

وقد كن يس ٰعى دواما لخدمـ
ض بٱفتداء
ـة أل الن ّب ّالر ٰ
قطب الدين موىل مهيشه نيب محمد نا شهزاداؤ ائمة طاهرين ين خدمة واسطسس
سَعيِ كرتا ،فداء هتاتا،
He strove to serve the progeny of the noble prophet
Always, and gave his life for them

40

وبي سلسةل الن ّص بي الد -
عاة الكرام ّالر ٰض االسّيءدعاة كرام اسرياء
نا نص نا سلسلة نسس قطب الدين موىل هي واضح كيدو،
He established and clarified the chain (silsila) of nass
That is given by one noble Dai to another

41

وفقدانه قد الم فؤادي
مش تاقة
فن ف س
آثثنا ححبهروانا سبب مارا دل نسس ككهنو درد هتيو ؛،
مارو نفس ،مارو جان ،آثثنسس ملوا واسطسس مشتاق ؛،
His departure has pained my heart
I long to see him again

لل ّقاء

42

فما زال حيا قلوب المح ّبيـ
ـن تذكره بلصبا والصفاء
قطب الدين موىل زنده ؛،
محبة نا لوككو دل سي ،اخالص انسس حنني سي ،آثثنسس مهيشه ياد كرسس ؛،
He remains alive
The hearts of those who love him remember him with sincere affection

43

رى روحه
فقدس ر دب الو ٰ
واعطاه يف الخل خي الجزاء
اسس ثثروردككار تو قطب الدين موىل نا روح نسس تقديس كرجسس،
جنة اخللد ما آثثنسس خري جزاء آثثجسس،
May the lord of the world sanctify his soul
And grant him the best of rewards in paradise

44

ونص عل الخدم أل النـ
ـب بـهم بجت
ّ

وبائ

قطب الدين موىل هي مارا اوثثر نص كيدي
تاهك ميطط نيب محمد نا آل ين خدمة كروطط ،هي سككال ائمة سي ماري هباء هبجة ؛،
He appointed me his successor, by nass, so that I may serve the prophet’s progeny
My splendor and my glory derive solely from them

45

ساشكره طول دهري اذ
حبان موالي اع ٰل الحباء
ميطط قطب الدين موىل نو زماهن نا آخر لكك شكر كرتو رهيس،
مارا موىل هي منسس اعلى حباء آثثي ،اعلى هبة انسس نعمة آثثي،
I will offer him my gratitude as long as I live
For my Maula granted me the highest of gifts

46

اان

47

وداع

نل طاهر وارث
الرث الد عاة ال دس ٰى االتقياء
ميطط قطب الدين موىل نو فرزند طاهر ححهوطط،
دعاة اتقياء اسرياء ين وراثة نو ميطط وارث ححهوطط،
I am his son, Taher
Heir to the legacy of the pious, noble Dais

لل ع ّل يكون
بفضل اال ٰل عليم
آل علي نو ميطط داعي ححهوطط،
خدا نا فضل سي ميطط هي ائمة ثثر فداء هتئي جئيس،
I am the Dai of the progeny of Ali
With God’s grace, I offer my life for them

فدائ

48

اقتفـي
وأثره
بسيتـهم

حامدا
اقتدائ
دائـمـا

ميطط خدا نو محد كرتا هوا هي ائمة انسس دعاة نا نقش قدم ححلو ححهوطط ،
هي ائمة انسس دعاة ين سرية نسس مهيشه اقتداء كروطط ححهوطط،
I follow their footsteps, praising them
I walk in their path, always

49

العالء أعالم دينك يف الخا-
فقي اع ّن ا ٰلهـي ألتجائاسس ثثروردككار تارا دين نا ثثرححم نسس آمسان ما بلند كروطط،
تو منسس ياري آثثجسس هي ماري التجاء ؛،
O Allah, this is my prayer to you:
Help me to raise the banners of your faith in the East and the West

50

لخدمة موالي ط ّيب عصي
اطل ّي ا ٰل الباّي بقائ
اسس ثثروردككار ،مارا موىل طيب العصر ين خدمة واسطسس
ماري عمر مليب كرجسس،
Grant me a long life, O lord of the world
To serve my Maula Tayyib Imam

51

تيقنت ا ّن ع ٰل نج ح ّق
ع ٰل اسس الّ ين حقا بنائ
ميطط يقني ثثر ححهوطط هك ميطط حق ين راه ثثر ححهوطط،
دين نا اساس ثثر ماري بناء ؛،
With conviction I walk the path of truth
My house is built on religion’s foundation
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بشارة

نص عزيز وفتح
مبي ا ٰلهــي اعط أرتـجـائ
اسس ثثروردككار ،ميطط امي عرض كروطط ححهوطط،
نصر عزيز انسس فتح مبني ين بشارة تو آثثجسس،

This is my prayer, O Allah: Send us
Glad tidings of your mighty aid and a clear victory, nasre-azeez and fathe-mubeen
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وخذ ث ع ّذب عذاب اليمـا
العداء دينك اهل الشقاء
اسس ثثروردككار  ،تارا دين نا دمشنو شقاوة نا لوككو ؛،
هي سككال نسس تو ثثكرجسس ،عذاب اليم ححكهاؤجسس،
Seize your religion’s enemies, losers and wretches
Punish them with a painful punishment
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وص ٰ ّل اال ٰل ع ٰل أل ٰط ٰه
ك صباح و ّ
ب ّ
ك
اسس ثثروردككار تو طه انسس آل طه اوثثر صلوات ثثرهجسس،
صحب و مساء ،هر ايك فجر ما انسس هر ايك سانج ما،
May Allah shower salawaat on Taha Nabi’s progeny
Every morning and every evening
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