
بسم اهللا الرمحن الرحيم

امري املؤمنني ين والدة ين ذكر

1

رسول اهللا صلع نا وصي امري املؤمنني موالنا علي صع ين والدة بيت اهللا احلرام ما 

ئي، تاريخ تريمي (13) رجب االصب رسول اهللا صلع نا مبعث نا تقريبا سات 

(7 ) ورس پهلس،  

موالنا علي صع  نا باواجيصاحب موالنا ابوطالب عم انس ماط صاحبة موالتنا فاطمة 

بنت اسد ؛، 

ج وقت ماط صاحبة نا پيض ما فرزند نا نؤ (9) مهينه پورا يا، انس امري املؤمنني 

صع نو والدة نو وقت نزديك ائي ؛، ت وقت آپنا ماط صاحبة نس كئي والدة نا 

درد نو اثر معلوم يط پرهتو، 
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موالنا ابوطالب عم فرماوس ؛ ك چلو، اپن بيت اهللا احلرام ما جئيس، 

ج وقت موالنا ابوطالب عم ماط صاحبة موالتنا فاطمة بنت اسد نس بيت 

اهللا ما لئي نس آيا ت وقت بيت اهللا نا دروزا آپو آپ كهلي گيا، موالتنا 

فاطمة بنت اسد بيت اهللا ما داخل يا انس موالنا علي صع ين والدة بيت 

اهللا احلرام نا اندر رخامة محراء (الل پتهر) پر ئي،  

امي ذكر آوس ؛ ك موالتنا حواء انس موالتنا مرمي العذراء انس حور العني 

امري املؤمنني صع ين والدة نا نزديك خدمة واسطس آيا، 
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جربئيل موالنا علي صع ين والدة ين بشارة لئي نس فورا رسول اهللا محمد 

املصطفى صلع نا يهاط آيا، والدة ين خرب سين نس رسول اهللا صلع شتايب سي 

بيت اهللا ما تشريف اليا، رسول اهللا صلع نس خوشي اتين زيادة ؛ ك 

معلوم يط پرهتو ك آپ زمني پر چلس ؛ ك آمسان ما، رسول اهللا صلع  

ي علي صع  نس آپنا مجنا هاـ ما ليدا، تيوارس موالنا علي صع ي پهلي ج 

وقت آنكهـ كهويل انس پهلس رسولِ خدا صلع نس ديكها، 
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بيوس مقامني اهليني بيوس أيك نور سي پيدا يا، بس (2) نور نا حصة 

(تكرا) كعبة اهللا ما مال ؛،  

امري املؤمنني صع نا قبلَگاه موالنا أبوطالب عم ي آپنا فرزند نس گود ما ليدا، 

ج رخامة محراء (الل پتهر)  ؛ جهاط آپين والدة ئي ي، وهاط 

نشاين كري ديدي، چاندي نا كهيال جري ديدا، انس فرمايو ك آ جگا 

ما قيامة نا دن لگ آؤناراؤ  خدا تعاىل ين عبادة كرسس انس بركة ليسس،
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خدا ين صلوات انس سالم رسول اهللا صلع انس امري املؤمنني صع پر، 

بيوس ين نسل ما أئمة طاهرين عم پر، اهنا دعاة مطلقني رض پر، 

 اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وآل 

إبراهيم انك محيد جميد
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