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�  عليك سالم ا	 دا� مؤبدا  ١  

�  چهمل ين جملس رچاين  ٢  

  ٧  �وا �وا �و� م� پاكر�  ٣

  ٩   چاالسيف اهلدى مويك دنيا !  ٤

  ١٢  سيف ديں موىل غائب )يا  ٥

  ١٣  سيف ديں موىل �وا هامرا  ٦

  ١٤  موال5 طاهر  پدهار� گيا  ٧

  ١٥  سيف ديں موىل  طيب 5 پيارا  ٨

  ١٧  اے اْقا موىل 9 مويك �اں گيا 7و  ٩

١٠  ��: �
œ��� a رب 5� 
	م ��   ١٩  اے ����

  ٢٢  سيف اهلدى موىل ين تسبيح كر� ليجو  ١١

  ٢٤  سيف الدين اْقا موال5 طاهر  ١٢


	م ��  ١٣ œا�� ��� دا  úد " ÿ$ ٢٧  اے  

  ٢٩  طاهرةجنة نو نظارG كرGا چلو رGضة   ١٤

١٥  Mْا N ينة جيوارےO 5 ٣١  رجب  
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للداV االجل العالمة النحرير سيدR 5 برهان الدين  ط عللداV االجل العالمة النحرير سيدR 5 برهان الدين 
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Z ط ع ايئ صاحب سيف الدين لسيدي وموالي عايل قدر  مفضل  

 

  لس رچاينمل ين جمچه 
GرM �� م� ذكر سوGكر  
  دنيا يس سيف اهلدى ين 

  نچاeطيب ين حرضة ما 
g چويم g شه  ين  طيب  

 kموىل ين ن g سين  
  اوoو جيوارے جنازه
  كرp وصية g موىل 
  ال نعم ما موىل g پا

  كيديراتو ما جاگي ! 
  مضبوط كيدي دعوة ين

  گنيت w )يئ سكے موىل 
  g صرب ين  ںديبرهان 

  ظاهر ما صرب N ليكن 
  رGضة طاهرة اوپر 
  جا� جباو{ جسدو 
  قرب رشيف پر جئ� 
  لي� زMرة كر{

  اهلدى ينموال5 سيف   
  ينء سيف اهلدى ين قضا
  اين رحلة )يئ �5

  مويك اْ دنيا ! فاين 
  مرسGر )يئ ! پيشاين

  اْن�و g پاين اMهب
  )راين � وقت زم� )ر

  مهيشه بس تقو� ين 
  پور� كر� سب اماين 
  هر دم عبادة خدا ين
  كوشش كر� ! مباين 

  ينء 5 فضل ين ! عطا
  سناو� 9 �اين
  �طن ما N گراين 
  ور� N رمحة �ء ين

  چاين � اںموىل ين ش
  و مانگ� سب اماين ت

  ين  سعادة تو عقىب
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GرM كمي شكر  )يئ سكے  
  نو وسيلة  ںبرهان دي

  سيف اهلدى �ھي برهان 
  خاطر  ودعوة 5 دمشن

  ين مثل N سيف اهلدى
N دعوة 5 خاطر جعب  

  ر£ �يق ںبرهان دي
  صلوات اْل عبا پر 

  

  موىل 5 فضل و عطاء ين 
  لي� § N اهنا ¦ين 
  ديں N رمحة خدا ين 

  ىض ين g سيف N مرت
  هاين صورة g شه ين سُ 

  فشاينندن رات ما جا
  دعاء N امي س» ين

  ين  ور� مهيشه خدا
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  جمده العايلدام سيد االجل ¯زاده القائد جوهر Zايئ صاحب عزالدين لل
  

  �وا �وا �و� م� پاكر�
  و� م� پاكر�اْقا موىل �

  چال طيب ين حرضة ما  اْقا 
  اْنسو )متا ن°ي اْن�و ما يس 
  موىل ما)ريان سدهار�
  ملك املوت اْو� ! پو7و
 N  µموىل برهان دين ك  
N يئ رهياGي رZ اهل بيت  
  جيارے موىل ين موٹر اْو� 
  شاه g R ال·و مالئك
Mاْخر� وقت 9 بال  
 pضة طاهرة ما جيئ ! سوGر  
  ال·و ال·و صلوة و سالمو
  سيف دين g مويك ! جاين 
  شاه R شفاعة كرجو 

� اْقا اوپر ںجان قر�Gكر  
   ص كر� رتبةسيف دين ! ن

  سيف دين نو چهمل كيدو 

  و� م� پاكر�اْقا اْقا �  
   پاكر�موىل سيف اهلدى !

� !" �# $%& �# '��() �  
  )ايئ N جار� �� -,+ �*

  وهاں اْخر� راتو گذار�
  مك دو سو� خويش N متار�ح

  �وا فرقة متار� Z Nار� 
   سو� �ء g مصيبة اوpر�
  ال·و امالك ليئ ! سوار�

Àسوار�  سا Mجنازه ين ال  
  د·اÂ Mره دوپٹا اوpر� 
  �وا واتو ! رب يس هامر�

  �ر� اے پر پڑه�ں سيف دي
  كيدو دعوة نو سلسله جار�
  جمي كرp )ا طاهر هامر�
� طاعة ما جان نثار�Gكر  
  برهان دين g خبشو Z Nار�
  كر� احسان نياز جامر�
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  موىل برهان ديں �يق رجهو 
  سيف ديں Zي سدا �يق رجهو
  )يا  دمشنو اْپنا 5ر�
  فرزندو مؤمنني N متارا

  

  هامر�نزد رب N دعاء اْ 
  نزد رب N دعاء اْهامر�

  Zي )يئ N خوار�اهين هياں 
  ر£ نظرة g سب پر پيار�
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  جمده العايلدام الدين جشاع Zايئ صاحب  مالك االشرتسيد االجل ¯زاده لل

  

   چاالسيف اهلدى مويك دنيا !
  سيف اهلدى كوين حرضة ما چاال
  الحرضة امامية ما موىل چا

  

  سيف اهلدى موىل دنيا يس چاال
  

  

  
  

  ؤمنني س» رGيئ رهيا N م
  Í صاحب موىل �اں �Nوا

N اں�هامرا موىل ! اْقا   
  

  سيف اهلدى موىل دنيا يس چاال
  

  

  
  
  

 N يئ رهياGبرهان ديں موىل ر  
  Í صاحب �اں Nامارا �و

N اں گيا�سيف اهلدى موىل   
  

  دنيا يس چاالسيف اهلدى موىل 
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  پاM وفاة  يم رجب ين اوگنيس
  )ي g شه ين حياة  ةطيب

  موىل ين هيت �ين نظرات 
  

  سيف اهلدى موىل دنيا يس چاال
  

  
  

  
  

  �نا نفوس ! تيار كيدا 
  مؤمن ! جنة 5 ميواؤ ديدا 
  عمل 5 پاين يس سرياب كيدا

  

  سيف اهلدى موىل دنيا يس چاال
  

  
  

  
  

Ñ لوÒ Àها pراوe زGر !  
 pي اميدو ! پور� كرÓس  
  مؤمنني س» ! دعاؤ ديتا

  

  سيف اهلدى موىل دنيا يس چاال
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  اْقا حسني ين زMرة كرسو 
  تيوارے موىل �نا Mد اْؤسو 
  هامر� شفاعة ! موىل كرسو 

  

  سيف اهلدى موىل دنيا يس چاال
  

  
  
 [  
  

ٓ راج   برهان دين ! سونپو ا
eج)نو ما نايو نصp ا اوپر  

  طاهر 5 بعد �وا 7و اْپ اْج
  

  سيف اهلدى موىل دنيا يس چاال
  

  

  
  
  

 Mار� بيانو سناZ وعظ ما  
Mعمل لدين 5 پاين پال  

  بناM ! اْپ g منصوص مفضل
  

  سيف اهلدى موىل دنيا يس چاال
  

  
  

  
  

  سيف اهلدى پر صلوات پڑه�
  برهان ديں ين بقاء طوÛ كر�

  الدين ين بقاء طزÛ كر�سيف 
  تو سن� ءمالك ين Mرب دعا

  

  �يق ر£ اْ بيوے موىل
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  جمده العايلدام الدين حميي Zايئ صاحب  حذيفة سيد االجل ¯زاده لل

  

  موىل غائب )يا ںسيف دي
  رGGا! مه� �يق رهيا

  

  مجعة ين رات ما گذر� گيا  
Gپدهار Gاے اْقا موىل پدهار  

  

  

  اْقا g 9 گود ما ليدا
  هاÀ يس اهنا جامو پيدا

  

  نعم ما Oوٹا كيدا5ز و   
  اْقا موىل پدهارG پدهارG اے

  

  

  

  دن رات شه يه عبادة ما Òال
  موىل ين شان سب يس اعىل

  

  اM عمل احلق 5 5الهب  
Gپدهار Gاے اْقا موىل پدهار  

  

  

  

  N �ومنا هادي  نبرهان دي
  م� Âو� مهيشه شه پر فادي

  

  اå سونN ä شه يه Òدي  
Gپدهار Gاے اْقا موىل پدهار  

  

  

  

  اْج N اْخر� جملس رچاين 
  مانæ ليجو س» اماين 

  

  . /�0& �1 234� 5 � 6�-  
Gپدهار Gاے اْقا موىل پدهار  

  

  

  

  برهان دين N صاحب عصمة 
  عقل ! بيوے ين شان ما حرية

  

   +7�- ��8� 9�:�-N نعمة  
Gپدهار Gاے اْقا موىل پدهار  

  

  
  

  برهان ديں ر£ �يق سدا 
  سيف اهلدى�يق رجهو اے 

  

   $��; $� ��8�N 234� <#=  
Gپدهار Gاے اْقا موىل پدهار  
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  جمده العايلدام الدين  بدرZايئ صاحب   ادريسسيد االجل ¯زاده لل

  

  سيف ديں موىل �وا هامرا
  9 �ين حمبة كيدي
  سيف ديں موىل جانو يس اوىل 
  g )ا امام الزمان 5 5ئب 
  اْقا موىل �اں گيا اْه
  سيف ديں شه ين ذكر كراكر
  سيف ديں موىل g برهان ديں !

  g سيف اهلدى !برهان ديں 
  شه پر N قديس سالمو  ںسيف دي

  

  9 رpG مويك سدهارا   
  دل پر حمبة 5 نقشھ چتارا 
  )ا § موىل 9 پيارا
  فضل يس رب g 9 سنوارا 
  جه )ا مؤمنني è 5ارا 

  5 دارا  كر پورا اهام معر
  pراپوpين مزنÛ 5 اندر ا

  پوpين مزنÛ 5 اندر اpرا
  ما pرا ء� اوí اْ ìاں لگ 

  ج
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  جمده العايلدام الدين  وجيھZايئ صاحب   قيصسيد االجل ¯زاده لل

  
 

  موال5 طاهر  پدهار� گيا 
  عمل پرهاو{ اْقا موىل

  و� يس ليكن غائب )يا N اْن�
  يس اْقا موىلجعب شان 

  موال5 طاهر 9 بالو� 
  پر موكتا اْقا موىل  پيðـ

  هان ديں ! �وا بناو� بر
  �يق ر£ برهان دين

  منصوص اهنا �يق ر£
  ! كر� رGضة طاهرة جيئ

  پڑه� مهيشه اْل نيب پر
  

   اهين اْج ذكر عزا  
  g جانو ! زنده كرا

  g N حارض سدا=< -�  
  طيب امام ! جيئ ! مال
  پيار يس بولتا هردم شفا

Àكر� پيار �نا ها !  
  ياگموال5 طاهر سدهار� 

  اهنا يس �يق N سيف اهلدى
  بيوے يس �يق N سيف اهلدى 

  Zايئ دعاءجسدة ما اے 
  صلوات ! تو اے رب العىل
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  قسصاحبة فاضلة املقدسة ¯زادي سكينة �ئيسيدة اللل

  
  
  

  طيب 5 پيارا موىل  ںسيف دي
  جلوه دكـھاو� نيارا نيارا

  

  قدس يس بين ! ستارااوترا   
  فاين دنيا ! مويك سدهارا 

  

  موىل اْقا هامرا  سيف ديں
  طيب ين حرضة ما موىل پدهارا 

  

  

  اے اْقا موىل سدهارا �اں 7و
  7و اںاے مؤمنني 5 پيارا �

  

  اے چرخ دين 5 ستارا �اں 7و  
  اں 7و اے مؤمنني 5 سھارا �

  

   اے مارا موىل جلدي اْؤ
   اْو{ جنة ين واتو سناؤ

  

  

  

 N دنيا يس غائب )يا Íوا�  
 N يئ رهياGس» ر �  مؤمن

  

  N دنيا يس چاال گيا Íوا�  
 N يئ گناهو دهويئ رهياGر  

  

  موىل هامر� شفاعة كرجو 
  ! 9 خبشاو� دجيو
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õطاهر 5 5م ين ماال جپ N  
  نعم ما 9 پاال و5ز 

  

  § g هباM علوم 5 5ال  
  پاين بدل دودھ پايئ سنöاال

  

  Mد N اْوے اْقا موىل 
  )ا § هامرا جانو يس اوىل

  

  
  

  § كويئ رGضة طاهرة جئ� 
  دعاؤ كر� اْزرده )يئ ! 

  

  زMرة كر� جسداؤ ديئ !  
  ليئ ! ةسيف اهلدى نو وسيل

  

  رب اهين حاجتو پور� كر�
øهياں ا! جيارے هياں يس ول  

  

  

  
  بناو� R ! اْپنا مهشاں 

ùباں طيب ين دعوة 5 اْپ ن  
  بناو� مفضل ! اْپنا مهشاں

  

  سيف اهلدى g كيدو N احساں   
   قبطاںدعوة احلق 5 اْپ 7و 

  اْ برهاں ديں g كيدو N احساں
  

  موىل مهيشه  اْ�د رجهو 
  موت 5 وقت ما پرايم ليجو 
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قسصاحبة �ئي بتوÛ  فاضلة املقدسة ¯زاديسيدة اللل
  

  اں گيا 7وقا موىل 9 مويك �اے اْ 
  

  اں )يا 7وترشيف جلدي الؤ غائب �
  

  

  سيû حمل ! مسجد بي°ك ا! مشاهد
  

  7واں وسا سو5 كر{ موىل بولو �
  

  

  اْه و باكء N هر اْں همامت بپا N هر جا
  

  س» كN µ رGيئ اْقا �اں 7پا 7و 
  

  

  

  حمرش نو N منونو عاشور نو N نقشه 
  

  هر مردوزý كN µ موىل �اں چال 7و
  

  

  

  ! مويك اے سيف دين اْقا  فاين ìاں
  

  طيب امام ! ديئ جسده مت� مال 7و 
  

  
  

  طاقة ن°ي صرب ين ليكن صرب N الزم 
  

  �اں گيا 7و  يس اے سيف دين اْقا هياں
  

  
  

  رGضة طاهرة ما § كويئ اْوے هتنے 
  

  خبشو 7و حاجتو ! اْپو �ين  عطاء 7و
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   ںمعجز منا 7و شا5ت ظاهر كرG 7و هر اْ 
  

  اے سيف دين موىل رب ! مت� � 7و 
  

  
  

  برهان دين � N پرسه ! رGيئ رGيئ 
  

  فرماوے N اے لوگو حارض هياں كمي )يا 7و 
  

  
  

  زMرة كر{ �جو اے سيف دين رسGر 
  

  رGا بنا 7وحاجة رGايئ كرجو حاجة
  

  

  

  سيف اهلدى �ھي اے برهان دين اْقا
  

  خدا 7و! 5كشيتء حق 5 بيشك مالك 
  

  

  

  بتوÛ ين �نزد خدا دعاء N �ندي 
  

  رجهو سدا نعم ما داV مت� )يا 7و
  

  
  

  تسلمي 5 حسابو ور� وه قرب اوپر 
  

  ما اے موىل طاهر اْرام ليئ رهيا 7و §
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قسصاحبة �ئي بتوÛ  فاضلة املقدسة ¯زاديسيدة اللل
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قسصاحبة �ئي بتوÛ  فاضلة املقدسة ¯زاديسيدة اللل
  

  كر� ليجوسيف اهلدى موىل ين تسبيح 
  

  هر حملة g موىل ين ذكر� ! كر� ليجو
  

  

   ة !ؤ جبـــــــاو{ چـــــــويم ليجـــــــو تربـــــــجســـــــده 
  

  ين ليجو ! چزMرة كر� اْقا ين بر�
  

  

  

  قـــراْن پـــڑيه شـــه ! هديـــه ؤ عـــرض كرجـــو
  

  سيف اهلدى موىل پر صلوات پڑيه ليجو
  

  

  

  5  ةدرMؤ هباN  M علمو 5 ! حمك
  

  نقش كر� ليجو سينه ما �و� لو !
  

  
?  

N R سيف اهلدى موىل 5 منصوص  
  

  ! كر� ليجو ةبرهان ديں موىل ين طاع
  

  
  

  

  اے موىل �نو جيوؤ اے اْقا �نو جيوؤ 
  

íْكر� ليجو دعاء هر دم اے لوگو رب ا  
  

  
  

  !  ةشفاع موال5 كرجو اْ بتوÛ ين
  

  ! اے اْقا كر� ليجو  ةZر� نظر ةشفق
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  صلوات R پر ! عرتة پر اے رب 
  

  ! اهنا دعاتو پر هر اْن پڑھي ليجو
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دام جمدهاصاحبة �ئي حسينة¯زادي فاضلة سيدة اللل
  

  سيف الدين اْقا موال5 طاهر
  شان N موىل اْپين  �هر
  نور N موىل اْپنو زاهر
  عمل و ادب ما اْپ تو ماهر

  

� سو� اهين بياںGشان كر  
  اهين تو شان N لوگو عياں

  

  

  مجعة ين رات ¯ر رجب ين
  اْو� ليئ ! بال غضب ين
  جباو� تعظمي سÓي ادب ين

  نچا حرضة ما رب ينموىل �
  

  نور يس نور نو سن� )يو 
  9 فرايق نو بس مغ )يو

  

  

  دنيا يس چاال موىل هامرا
  جه g نعم يس 9 سنوارا

 ٔ   مالذ èارا مؤمن 5 ملجا
  اْ� g �نچا قدس 5 كنارا

  

Mْليوا ! ا åطيب امام ا  
 Mاðليئ ! ب åكريس پر ا  
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  رGاں N  اْن�و يس خوý 5 اْنسو
N اںì Gما پور ýدوبو حز  
N نني يس اْقا موىل هناں  
N اں�موىل  N µس» ك  

  

N موىل تو جنة ما جيئ ! وسا  
N اهين ذكر تو صبح و مسا  

  

  

  اْقا 5 رGضة طاهرة اندر 
  مؤمن اْوے N )يئ ! مضطر 
  اْو�  اْ �ندي اْپنا در پر 
  دي�وا اْپنا Âرهء انور 

  

 Gاے موىل قرب يس �هر پدهار  
Gليوا هزار �  اN Mْ مؤمن

  

  

  ںبرهان دين N اْپنا مهشا
   ںحارض N اهنا يس رب زما
   ںاو�و N اهنا يس حق نو نشا

  اهين ثناء يس قارص ز�ں
  

  طيب N g 5 � الال
  اعىل ! �البوN Û اهنا 
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  ر£ برهان الدين موىل �يق
   ر£ مفضل موىل �يق

  حايم وايق  بيوے 5رب ر£ 
  طاعة عُىل ين مرايق  بيوے

  فرايق شاق N بيوے ! شھ ين 
  

  N اْ �م  بيوے نو هردم
  سيف اهلدى پر ال·و سالم 

  

  

  الوداع الوداع �ـ N س» 
  Mد اْوے N اْقا موىل

   )يئ ! ¯ا امي بوالاْزرده 
  § جانو يس اوىل ںبرهان دي

  

  سيف اهلدى پر ال·و سالم 
  موىل الور� پر ال·و سالم
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  جنة نو نظارG كرGا چلو رGضة طاهرة 
  

  اميدو يس دامن بـھرGا چلو رGضة طاهرة 
  

  

  پورا قراْں ! بولتا موىل قراْںل�ا هوا 
  

  قراْن g بيوے پڑهوا چلو رGضة طاهرة 
  

  

   قراْن ين اك اك سورة ما سيف هدى ين صورة
  

  اْ نقش ! دل پر جڑGا چلو رGضة طاهرة 
  

  

  اے مظهر حيدر اْقا وا	 احبك موىل
  

  اْ لكمة سنية �وا چلو رGضة طاهرة 
  

  
  

   N حارض 5ظربرهان هدى ما طاهر هر حلظه 
  

  چلو رGضة طاهرة  ديدار R كرGا
  

  

  براكت N اْ خلدية نظرات N اْ سيفية
  

  چلو رGضة طاهرة  برهان هدى يس ليوا
  

  

  N لطف و كرم موىل نو قراْن نو )نڈو سايو
  

  چلو رGضة طاهرة  g ساg ما هر دم رهوا
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   راك� برهان هدى اْقا ! ةp حرش سالم
  

  چلو رGضة طاهرة  اْ رب يس دعاؤ كرGا
  

  

  نزديك قرب 5 شاكر برهان هدى N حارض
  

  چلو رGضة طاهرة  مه سب ! عطاؤ ديوا
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Mْا N ينة جيوارےO 5 رجب  
  هباM وg اْنس كر� Mد اْن�و

  

  Mْد اM نا 9 سيف اهلدى�  
Mْد اM نا 9 سيف اهلدى�  

  

  

N د اْوےM موىل ين الفت �ين  
 Mدعاتو 5 سورج حلد ما 7پا  

  

  نظر ما eرے N وه نوراين صورت  
Mْد اM نا 9 سيف اهلدى�  

  

 

  كر� ديتا حاجت هامر� متام
�  الMشفقة 5 �وال ما 9 

  

  ! مسجهاوp ك� ! ميðا �م  
Mْد اM نا 9 سيف اهلدى�  

  

  

Mدعامئ رشيعة 5 9 س�ا  
  ارسار 9 بتاM  لدنية

  

  Mفضائل امئة 5 9 سنا  
Mْد اM نا 9 سيف اهلدى�  

  

  

  كر� !ذكر پنجنت ين مهيشه 
  الNM شبري 5 مغ ما 9 ر

  

  نيب 5 نواسا نو مقتل پڑيه  !  
Mْد اM نا 9 سيف اهلدى�  

  

  

  اں بين !اْ دعوة ين كشيت 5 قبط
 Mجانو ! عمل 5 پاين پال !  

  

  ! �  قدس 5 كنارے اpرا كئ
Mْد اM نا 9 سيف اهلدى�  

  

  

  اهلدى شه 5 منصوص N برهان
gموىل 5 سا g پر �   ر£ مؤمن

  

  N مجلة دعاتو ما خمصوص !  
Mْد اM نا 9 سيف اهلدى�  

  

  

  نو $شن ر£ ةeلو eولو دعو
  Mسين � خدادعاء مؤمن� ين 

  

  ! جلتا حسد ما يه دمشن ر£  
Mْد اM نا 9 سيف اهلدى�  
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