
   هـ 1438 ممبئي  و مسرات عيد االستواء  طعسيدنا طاهر فخر الدين  ميالد داعي الزمانميقات  يف
 )پرده زرا اا لوطططرز:  ( 

  

 
 

 ناء نا تارا اسالم نا گگن ماكه هَ 
 مهكه خوشي نا ولو اميان نا ن ما

 

 ورسسس خدا ين رمحة، تپكه خدا ين نعمة
فخر ن ماشَاهلدى شها نا ميالد نا ج 

 

 

 وروپيسس مالئك، مهندي لگاوسس حُ تربشَ 
  مان كَة سَم ابداعيچهراؤ پر تبسّ

 

 اينهدسانيو تَپسس قُب نسس آٰطُباوا قُ
 ن ما دَاهلدى عَ ر ؛ قطبفتخسرور و مُمَ

 

 

 يب ؛هَذَ يالدم آٰنو مسني سال خَ              
  ن مامَنا اَ لف رهجو اهللاَمسني اَخَ

 

ماه عيادَاندر اَ ربيع ع ؛ جمتم 
  ن مارد و زري مَبشم، تَوسرحات ين ؛ مَفَ

 

 

 
 

ميالد طييب ؛  نبوي ؛، ميالد 
ن ماحق � تَ ن دعاتو، انوارِتَ ميالد  

 

قاآٰدين  قطبِ، شه موىل ندي برهان 
 ن مامَز آٰ  ؛، داعي موالنا فخر ديطط شه

 

 

 طيب ع جالءِرمحاطط، الم ق ؛ نورِشرِمُ 
چوپنما جنم طالق نا گگن ماطالع ا 

 

 طاهر شنين دى نا اوپر ختتهُ عرشِ
 جنمن مااَ يمونَبركة ؛ مَ جديدتَ

 

 

 دعوة امامية نسس اهللا كرسس مبارك 
 ن ماكُ وحِلَ طاهر ين بادشاهي محفوظَ
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 مساطط ماعايل دعوة نا آٰ شه نو مقام 
 ن مالَر ما انسس عَاكي، سمري زشه ين ضَ

 

النجاة طاهر لكُالدعاة طاهر، فُ فخر 
 ن مانس و جِا باري، محبوب ندج منصور ِ

 

 

 نعمان ؛ فما  حكمةه ما، قشاه ريازش 
 ن ماسُل ما، يوسف نيب حُصَداؤد ؛ فَ

 

 اوپراـ هامام جاري طاهر نا  فيضِ
 ن مامَند يس ندَه طيب آٰ قائم ؛ دينِ

 

 

 نيب ؛ زنده دى ؛ تازه، شرعِهُ زرعِ 
؛ ر ركانَطاهر اَ بِ حُ وح ن مادَنا ب 

 

 سكهاوسسحميد � ، تَكراوسس وحيد � تَ
 ن مامَسباق � پراوسس، ال قيميت ثَاَ

 

 

 قائدوائد، محكم كرسس عَفردوس نا مَ 
ن مامَتاويل شه بتاوسس، ترتيل نا ض   

 

 ن چهو شاه طاهرحسِم چهو شاه طاهر، مُ نعمُ
كُپيه شُجن مار ين ماال، هر رات ما نسس د 

 

 

 محبة هءِظرانض ؛ نرميالد ما عَ 
   ن ماتَهو ؛ سوطط ركّلو مهارا، رديو دهَ

 

ىكرجو خدا مبارك، كرجو خدا مهن 
رهجو سدا سالمة كرتار ين نما ني 

 

 

 طاهرة نسس خبشو دعاء ين تشريف باندي آٰ 
 ن ماما نسس فَار َدد طلب ؛، هر كَشه سي مَ

 

 

 بضعة طاهرة  طعامة سيدنا 


