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٣ 

 جاؤ ئيفداء  كهيرو ديچمثل قمر اْ 

جاؤ ئيفداء  كهيرو ديچمثل قمر اْ 
جاؤ ئيفداء  كهيدي ؛حسن  مثل فرش  

  
جاؤقربان  ينو مپ ؛ نيابة نو تاج اْ سر پر 

   ْئيفداء  ناه ن كهيياقوت دي ؛ ك ا جاؤ
  

بيت منور دين منور ؛نا سبب   
جاؤ ئيفداء  كهيبرهاين شان اْ جملس ما دي  

  
اؤسجده جب يم  نو  ؛ پر جلوه عرش بري 

جاؤ ئيجاري فرش پر اهنو فداء  ؛فيض   
  

اهال و سهال مارا گهر ما اترا فرش 
جاؤ ئيما فداء  ںجنا نچوپ كهيدي ن فرش  

  
ن حسني ما اْپي ؛ جنة متي مؤمنيذكر  

متارو فداء ئي جاؤسجده حسيين مي ديكهي   
  

ره ما اهنا انوار ديكهو  امام الزما نا چ
رباين جلوه ديكهي ن امها فداء ئي جاؤ  

  
 

 



٤ 

حممد علي ن زهراء حسن ن حسني و ائمة
چهو داعي  سب نا مي سجده جباوي فداء ئي جاؤ  

  
زندگي ن وقف مي مهيشه مدح ما متاري كرو 

محد و ثناء ما ازل ين ؛ لذة فداء ئي جاؤ  
  

اْ جامعة سيفية اْ سب مسجدو ن مدارس منازل  
؛ فداء ئي جاؤ سب متاري نظر سي اْباد  

  
باقي مهيشه مهيشه مهيشه متي ا موىل رهو 

ماري عمر سي فداء ئي جاؤ فداء ئي جاؤ  
  

پر قدم شاه دي نا ا جؤنا فرش بچها اْنكهو 
جاؤ ئي فداء ؤل سي شفاءاهين خاك شفاء   

  
ونقطة نور سي كاوي ديُد ننا نفس  مرمي 

جاؤ ئي فداء ين نظرة  نوراين ؛ ےبناو  
  

صلوتو فهاْل حممد نا اوپر حت نحممد  
جاؤ ئيبركات اهين فداء  يم نلئي  ن چنپ  
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٩ 

 

 هر شيئ ما حقا ظاهر ےھچ  برهان
ْ ال ا  نوراين جامع  اهال و

ْ  اساليم نور يس سطح   ساطعا
 

  قنديل المعااْيت قراْن يس 
ي دولة ان سورج  طالع  اْ  فا

 

 

 و اجعاز رمحن تعمري انور ت
 برهان  ےھچ رهر شيئ ما حقا ظاه

 ج

  ْ و ا  منظر  جامع انور ما دي
 اتج نيابة پر طييب جوهر 

 

 حامكي ختت پر موىل نو مظهر  
رپور انور   شان ال ما 

 

 ْ و ابهر  منظر ا  مرص ما دي
 درابر طيب ين زينة ےھچ اندر

 ج

  

 موالان حامك جو انور ما اْوے
اوے  اهنا لواء پر محد ل

 

 ةك ما لشكر ےن الوےورابين ش 
 لوگو ےن حق ان بيانو سناوے

 

 

 تعمري ما ےھچ عزيز نو جلوه
 ما ےھچ حامك نو جلوهتعمري 

 ج

  



١٠ 

  

 جماز نو نقشه ےن اْ  حمراب
 اهين امكن ما اْية نو نقشه

  

 سامنے اْؤ تو درابر نقشه 
 جامع ما حقا جنة نو نقشه

 

 

و جملس ان شلك  ين تصوير دي
ر هو و حمكة   تعبري دي

 ج

  

و منور  لحصن ما مارب  دي
 مصور  اترخيي قنديل اهام

 

 اهنا وسط ما برئ مدور  
ي ےھچ مصدر   پاين ےن نور نو وهاں 

 

 ْ  دس هزار ان مجمع ےھچ ااْي ا
 ےن عمل ان لقمه جامرا ضيوف

 ج

  

و  مهة قعساء  ين دي
و جاه ْ شاه ين دي  و جاليل ا

 

و   حيدر شان ےن انور ما دي
و  طرز ال ما اتقان دي

 

 

وندر ےن ان سلطان  سك سالطںي   دي
و دنيا ان شاهو پر دبدبو  دي

 ج

  



١١ 

  

 قرص معز ما ملك نو اجالل 
 حامك ان ختت پر سوان ےن مثقال

 

 رشع  ےن عدل نو اامكل  
 ما سونو هزار ين مثقال پرده

 

 

حاين خيمة  نو جلوه  ر
ْ برهاين جلوه قاهرة ما  ا

 ج

  

 عرش بريں يس برش اْو
 فتح مبںي ين نداؤ اْو 

 

ور ين برش اْو    ْ  سو ا
 طيب ان ملك ين برش اْو

 

 

 ان موتيو خبشا ضيافة ما نعمة
 خبشا ان جان ےن انوار مرمي

 ج

  

 شكر ان جسده انور ما دےیئ
 مسجد ان ممثو موىل ےن هك

 

ره ما نور ےن دےیئ   دايع ان 
 ابد لگ اهين مسر كرےیئ  

 

 

 اْل نيب پر صلوات پڑھ
 سالمو ان هدايؤ كررب ان 

 ج

  



١٢ 

ايئ   هر شيئ ين بصرية اْ نظرات ما دي
  

ايئ  تصوير  ين عرفات ما دي

ايئ  متدحي  موىل ين تو عرش ما دي

ايئ   جهبت ما امايم شاں انوار ےھچ دي

ايئ ْ برهان ما دي  حامت ين كرامة ا

ايئ  رمحة ان هياں هردم ااْثر ےھچ دي

ايئ ْ موائد ما احسان ےھچ دي  اهنا ا

ايئ   اهين تو بقاء دامئ صلوات ما دي

 ْ ايئ ےن مرميموىل ان كرم يس ا  ےھچ دي
  

ايئ   ْ  ين صلوات ما دي  معىن ا

ايئ ْ حلظات ما دي  اهلل ين رمحة ا

ايئ ْ حسنات ما دي  ےن رب ان مظاهر ا

ايئ   ےن معجزة اهنا سب براكت ما دي

ايئ  بس جود و خساء اهين حراكت ما دي

ايئجنة ان م ْ جفنات ما دي  وائد ا

ايئ ْ عتبات ما دي  براكت از ين ا

ايئ ْ نظرات ما دي  هر شيئ ين بصرية ا
  

 

  



١٣ 

  رےئ برهان ما طاهر  اْ مچكے
 سالگره ين بشارة اْو

  

 مؤمن ان ھگر ما دهوم مچايئ  
  

  

ال  انئب طيب اهال و
  ج

  

ال  ضيف معظم اهال و 
  

ال    امں ال اهال و 
  

  

ال  انئب طيب اهال و
  ج

 

و ان اترا امحد ان پيارا  اْن
  

 دايع هامرا اْقا هامرا  
  

  

ال  انئب طيب اهال و
  ج

 

ندك سيف اهلدى ان و ين   اْن
  

و حقا سيف اهلدى ان     وارث 
  

  

ال  انئب طيب اهال و
  ج

 

ْ مچكے  رےئ برهان ما طاهر  ا
  

كے    خوشبو  اهين عامل ما 
  

  

ال  انئب طيب اهال و
  ج

 

 سب ےن ديوا پدهارا  براكت
  

 سب ےن ديوا پدهارا درجات  
  

  

ال  انئب طيب اهال و
  ج

 

 پيشاين ما امحد نو جلوه 
  

 پيشاين ما حيدر نو جلوه  
  

  

ال  انئب طيب اهال و
  ج

  



١٤ 

و ْ دي ة زهراء ين شفقة ا  فا
  

و    ْ دي  موىل حسن نو حمل ا
  

  

ال  انئب طيب اهال و
  ج

  

و حسيين ْ ها ما دي  ة  ا
  

و حسيين   ْ  ها ما دي  قوة ا
  

  

ال  انئب طيب اهال و
  ج

 

 ديئ دؤؤاكو مںي  جسدةرس ےن 
  

 اهنا قدم ين مںي  تربة ےن ليئ لؤ  
  

  

ال  انئب طيب اهال و
  ج

 

 خاك ين مسر بناو ےل مرمي 
  

ملےس شفاء  اهنا يس هر دم    
  

  

ال  انئب طيب اهال و
    ج



١٥ 

 ضيافة ين اْ هباء ما

 
ْ هباء ما  ضيافة ين ا

 فردوس ين ےھچ خوشبو 
  

ْ فضا    ما ءبرهاين ا
ْ هباء ما  ولو ين ا

  

  

ْ ضيافة  ما هباءين ا
  

  

 اؤ رقيق هت رتسِ 
اؤ  طييب نور د

  

   ْ  امسء ما دعوة ان ا
ْ ذاكء ما  برهاين ا

  

  ْ  ما هباءضيافة ين ا
ْ فضاء ما  برهاين ا

  

 

شن  و عقل  دماغ ر
 برهان ديں ين مدحة 

  

ْ فضاء ماانور    ين ا
 امالك ين ثناء ما

  

  ْ  ما هباءضيافة ين ا
ْ فضاء ما  برهاين ا

  

  



١٦ 

 

 برهان اهين ظاهر 
 جانو ےن خلد خبشے

  

ْ  دعوة ان    لواء ما ا
ْ ين  انفس  بناء ماا

  

  ْ  ما هباءضيافة ين ا
ْ فضاء ما  برهاين ا

  

 

 شد و هدى نو نعره ُر 
 ك هياں  ےھچ مسك ين

  

  ْ  نداء مادايع ين ا
 صفاء ما اخوان ين

  

  ْ  ما هباءضيافة ين ا
ْ فضاء ما  برهاين ا

  

 

  متارخاك قدم 
 مرمي اے جا  تووار 

  

 شفاء ما ليئ لؤ مںي بس  
 ي فداء ما سو جان

  

  ْ  ما هباءضيافة ين ا
ْ فضاء ما  برهاين ا

  

  

 دامئ رےھ 
 اْوے سالم طه 

  

 الء ماين عَ  انوار  
 ماناء ےن اْل ين فِ 

  

  ْ  ما هباءضيافة ين ا
ْ فضاء ما  برهاين ا

  



١٧ 

  هر ايك دن ما بتاوے ےھچ نو شانو  اعىل ےھچ
 

ْ برهان اهلدى موىل دعاتو ما نراال ےھچ  ا
 رس مؤمن ان جانو يس  اوىل ےھچ ےن ابال ےھچ
اال ےھچ  سرت ين رات ما موىل  خوب  سن
 هر ايك دن ما بتاوے ےھچ نو شانو  اعىل ےھچ

  

 قالب برش نو كيدو ےھچ ظاهر  ںهامرا درميا
ْ برهاں اهين ےھچ ابهر  مگر ےھچ   ملك قديس ا

  

  

  

اےن  تو چاےھ گر امام العرص ين طلعة ےن جو
اےن ر نقش كر ْ اْقا ےن وه   تو ديكھي ےل ا

 ديواےن} امسو ےھچ فرشتھ پن هداية ےن
ْ دنيا ما غريقو ےن   اواےنڑپدهارا ےھچ ا

  

و تو   جنة ين بشارة ےھچ بصرية يس جو دي
ْ ذات قديس تو اشارة ےھچ  وه ابداع ين طرف ا

  

  

  



١٨ 

 اےنْپ كيدا ےھچ اهنا نور يس پيدا خدا 
ْ موىل ان اوپر شيدا مهيشه  ايئ مؤمن ےھچ ا

ر ديدا   ثوابو يس ےھچ دامن ےن حمبو ان 
 ےن ماال مال ابوا  غريبو ےن كر ديدا

  

ْ كو ااْي ےھچ  وعظ ما  پدھارے تو ك ا
 سو سيف الدين ااْي ےھچ  برهان الدين ااْي ےھچ 

  

  

  

 حقي عمل ان موىل تو دراي ےھچ بال ساحل 
 اهنا يس مؤمنںي ےن جاوداين زندگي حاصل 

ْ اهنا جانشںي موىل  ما اهين شان ےھچ واصل ا
 بيوے ين هراك مؤمن نو ديں اكمل  حمبة يس 

  

ْ ابهر  ْ برهان اهلدى موىل ين ےھچ برهان ا  ا
ْ منصوص اهنو فضل ےھچ ظاهر    ان ےھچ ا

  

  

  



١٩ 

ْ هامرا پر  مهيشه  راكھےج بيوے نو سايو ا
ة ےن زايدة كر ياے اهلل اهين   يت ين تو 

 نو از يس اْيو ےھچ كوثر موىل بيوے  عمل 
 ےھچ دمشن اهنا فاين سب ذليل و خوار ےن ابرت

  

  بيوے ين كر خدمة خريدي ےل تو جنة ےن 
ة ےن  امكےس جان تو خدمة يس اهين اتر 

  

  

 

 ج
 موىل پر متںي تو جان يس اوىل  مںي قرابں جاؤ

 ےن نظر خبيش ےن ايك موىل  مرمينواز ليجو 
ي تو ےھچ هر ْ نظر مي د يس احىل   متار ا

 دح فيك ذا القوالاموالي اقبلن مين مل
  

 تو پڑھ صالتو اْل امحد پر دعاتو پر اے رب
ْ دايع  پر سالمو پڑ  هداتو پر ھےن ا

  

  

  

 

 



٢٠ 

 جتلي حاكمي ديكهو حممد ما

 
   جتلي حاكمي ديكهو حممد ما

 اْ حممد ما ؛ ظاهر شان حق ين
 حممد ما رسول اهللا ين سرية

 تقوى اْ حممد ما و علي نو جود
  

 حسينية مظاهر اْ حممد ما 
ي ؛  حممد ما اْ انوار ال

  

  

 اسود اْ هاو  ؛ مي چومي لؤ حجر
 لؤاوي اْ بيت اهللا ؛ سجده جب

 لؤحقيقي حج ين نعمة مي كماوي 
 لؤين بچهاوي  ن مي اْنكهو  ن پلكو

  

ي لبيك موىل ن ودهاوي   لؤك
 لؤمساوي بركة دل ما مساوي 

  

  



٢١ 

  

ايا ؛  متي  جود نا دريا ب
 ايا ؛هٌرعلم نا درس نعمة ما پ

 خلد پر مهن چاليا ؛ ن راِه
 بنايا ؛ ءاْ ذرة ن متي  شي

  

 اْ مرمي  مدح نا ُدر لٌايا ؛
 متارو جود تو حقا منايا ؛

  

 



٢٢ 

 اهلل اي نور نورا

 
 اهلل  اي نور نورا

 اي مشاكة بيت اهلل 
  

 امرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــ  
 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا 

  

 

 دين سلطاِن  قدومُ 
 دين برهاِن  انواُر 

  

 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا  
 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا 

  

 

 االمام عنيِ قرةُ 
 واهلل ےھچ  عايل مقام

  

 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا  
 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا 

  

 

 موىل مبارك اْ ميالد
 االعياد ےھچ  افضلُ 

  

 مرحبـــــــــــــــــــــــــامرحبـــــــــــــــــــــــــا   
 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا 

  

 

 املعجزات اي صاحَب 
 املكرمات رَ ظهِ اي مُ 

  

 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا  
 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا 

  

  



٢٣ 

 

و متار صوت سنو   مي
 هر قو اوپر جسده كر

  

 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا  
 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا 

  

 

 طه نيب ين كيدي ذكر 
 كيدي عيل ين شان نرش

  

 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا  
 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا 

  

 

  ےھچ اخبار دعاتو ين 
 متار ذات ما  انوار

  

 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا  
 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا 

  

 

اؤ سو  فداء   جاں يس مںي  
 موىل موىل كر مںي نداء

  

 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا  
 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا 

  

 

و چبهاؤ  زيِر قدم اْن
 خاِك قدم ےن كر مںي لمث

  

 حبـــــــــــــــــــــــــامرحبـــــــــــــــــــــــــا مر  
 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا 

  

  



٢٤ 

 

 ال شان ين ےھچ برهاں 
 قرابنديكھي  مرمي ےھچ 

  

 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا  
 حبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا مر

  

 

 اْل نيب پر رب ان سالم
 قبو كرجو مارا الكم 

  

 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا  
 مرحبـــــــــــــــــــــــــا مرحبـــــــــــــــــــــــــا 

  

 



٢٥ 

  ين جهبة ما مچكو ےھچ نور

 
  ين جهبة ما مچكو ےھچ نور

  

ور    ےھچ طيب ين الالء نو اهام 
  

 ےن شاانت امحد ان مچاك بدور
  ج

 گواي مرتىض ان  جلوه نو نور  
  

  

 كرے ےھچ رمق  تو حق ين سطور
  

 منور كرے ےھچ مساجد قصور
  

  

 نيب مصط نو ےھچ امس 
  

ي انم     ےن دايع ان اهنا 
  

 ثناء يس خداوند محد و 
  ج

ْ دين ان دايع     خدا ان ا
  

  

 ابن پر ےھچ مارا  زُ 
  

ْ شان   سدا ابيق رجهو ا
  

  

ْ درابر رب ما امايم نظامو  ا
  

 رشيعة نو دستور امسو نظامو  
  

 عبادة ان اهام بنااي نظامو
  ج

   ٔ  لك ےن مرشب ان كيدا نظاموےن ما
  

  

ْ ُد  ر ين لر ما امساي الكموا
  

 جباو ےن شكر ان جسدة سالمو
  



٢٦ 

  

و ْ  ما دي  صفاء اْدم ا
  

و   ْ دعوة ما دي  سفينة نوح ےن ا
  

و  خليل رب ےن جو كعبة ما دي
  ج

ْ برهان كعبة   و نظر ما  ا  ما دي
  

  

و  جو طور پر موىس ين تلكمي دي
  

و ي دايع ين تصوير دي  تو فا
  

  

و  ےن عيىس ان نور ين تنوير دي
  

وتو     انئب طيب ين تعبري دي
  

و  نيب مصط ين جو توحيد دي
  ج

و تو ذكر     ين توصيف دي
  

  

و  عيل  ين جو  ذو الفقار  ےن دي
  

و  تو سيف اهلدى ان اْ فرزند ےن دي
  

  

 كرم ان دهين ےھچ  نوازے
  

ْ حامت ان وارث عطاء يس نوازے    ا
  

 ضيافة ما ترشيف الوے نوازے
  ج

 كيست سين ےن نوازےمدح ين   
  

  ْ ْ سيفية ليديز هر ا  نوازے ںا
  

 يس موىل نوازے فداء  سو جاں
  

  



٢٧ 

  

ْ تصوير مچيك  مساجد ين رب ان ا
  

ي اترخي ين صورة مچيك ےن    فا
  

ْ فانوِس  شين مچيك ا  حامك ين ر
  ج

ْ مشاك    ة اهنا يس مچيكعقل ين ا
  

  

و قديس سالمو ين مچيك  لكي 
  

يكےن طه ين اْل  ين ربوة ےپ 
  

  

 مبارك  ےن ملك سلاميں
  

  ملك ما ظاهر ےھچ اْپين برهاں  
  

  شايه مالزم تالوة قراْں
  ج

  سنوا يس خوش سب جنان ان ساكں  
  

  

ي كزن ان مويت ےن مرجاں   فا
  

 ليئ ےل تو مرمي  مويت هر اْں
  

 



٢٨ 

 مار كرے حفاظة اْ حلد ما  برهان

  
ْ جنة عدن ےھچ  برهان دين نو ھگر ےھچ ا

تو اَمن ےھچ  } دنيا ين اْفتو يس اهام
 

 ھگر تو فردوس نو مچن ےھچ  سيف اهلدى نو 
  غرفتو ما پاال ايْٽ منے منن ےھچ 

 

 

ْ  جنة ين ےھچ  مفتاح   دهلزي  ا
ْ خلد ين ےھچ   مصباحمؤمن تو جانےج امي ا

   
ْ ها پكڑ موىل چلتا كرا متںي    ا

را متںي    ْ دل ےن  ُحب حسيين يس ا
 

 عمل و ادب ان زيور موىل جڑا متںي  
ڑا متںي    قدمو ما راكھي موىل كيدا  

 

 

 مںي وات ےن كر تو ےھچ بس متار چرچا 
 مار هر ايك اداء ما ےھچ بس متار ذكر 

   
 ي زندگي ين اهام اعىل اجل عبادة 
نظرة متار مليت ےن برش ين خساوة  

 

كريت رهو مهيشه موىل متار مدحة  
جيارے مںي عرض كريت مليت جعب عناية  

 

 

و موىل  ي  تب ديكھي ريه   اےْج 
و موىل  ْ كرامة ديكھي ريه   مؤمن ين ا

   



٢٩ 

 هر اْيتو ما ديكھي موىل متار صورة 
و اْپ  معاين ليدي مںي امي بصرية  

 

ٓ ق  مںي جيارے پڑهيت ےن حفظ  كريت سورة   ںرا
 ما هر جگه ےھچ برهان ديں ين سرية  قرآں

 

 

ْ حلد ما  قرآں   مار كرے حفاظة ا
ْ حلد ما  برهاںم   ار كرے حفاظة ا

   
ل    عمل ان ےھچ  منبع  جود ان ےھچ م

ا مار نوراين بيوے هيلك   و يس دي اْن
 

ْ شه ان ےھچ مفضل  كتنا پيارا دلرب ا
مںي  سنو اْبيوے موىل يس جيارے مقتل  

 

 

ْ نور ان امسء ما   هٽنچاو دجيو موىل ا
ْ خلد ين فضاء ما   كريت رهو مںي مامت ا

   
 جامرا  سب ےن هر نواالچاو ےن ےھچ 

ْ نعمتو ما هر ايك مؤمن ان بو ابال   ا
 

فرزندو مارا سب ےن موىل متںي  پاال  
 خدمة ما كيدا سب ےن احسان ےھچ نراال 

 

 

هر جان ين سعادة موىل متار تسبيح  
ر كرے  موىل متار متدحي   دن رات 

 

 



٣٠ 

 
 مار ذكر} برهان ديں ان اوپر  ےھچ

ےن ليلة القدر ما اهنا پرس  اترا  
 

اجو فداء اے دكرا  ي وصية    ابوا ين 
رهدي   كھي ےن عيد مناؤ اهنا مهيشه 

 

 

  

  
   ط ع امة دايع اهلل االجل

   قس طاهر سيف الدينمرمي بنت املقدس يف اعىل عليني سيدان 

موىل رهو سالمة موىل رهو سالمة  
ح و راحة   مرمي ےن ليئ كنف ما خبيش دو  َر

 


