ضانِ َيّة
نَعِيمُ المـُنَاجَاةِ ال َرّم َ
١٧٠

١٣١

١١٣٧

١٤٣٨هـ

ُا َان ِْ
يج ٕا ٰ َهل اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َﺟ َّﻞ َﺟ َﻼﻟُـ ٗﻪ
مناجاةٌ ص َنّفها
ي
عي الاَجَل ُّ الفَاطِمِ ّ
ال َدّا ِ
سيِّدُنا ومَولانا أبو خُزيمَة طاهرٌ فخرُ الدين
َ
سنة ١٤٣٨هـ

طع

طاهِرَة
ض الْمُنَاجَاةِ ال َّ
نَ ِسيْمُ فُيُو ِ
١٦٠

١٣١

٨٩٦

٢٥١

١٤٣٨هـ

ضانِيَّة
نَعِيْمُ الْمُـنَاجَاةِ ال َرّم َ
١٧٠

١١٣٧

١٣١

١٤٣٨هـ

ض لَيْلَةِ الْقَ ْدر
يَنْبُوْعُ فَيْ ِ
١٣٨

٨٩٠

٧٥

١٤٣٨هـ

٣٣٥

المناجاة الشريفة

ُا َان ِْ
يج ٕا ٰ َهل اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َﺟ َّﻞ َﺟ َﻼﻟُـ ٗﻪ .
ص َنّفها

ي
ل الفَاطِمِ ّ
الدَّاعِي الاَجَ ُّ
سيِّدُنا ومَولانا أبو خُزَيمَة طَاهِرٌ فخر الدِّين
َ

في ليلة القدر
سنة ١٤٣٨هـ

طع

Published by the Office of the 54th Dai al-Mutlaq His Holiness Syedna Taher Fakhruddin TUS

Saifee Mahal,
A.G. Bell Road, Malabar Hill, Mumbai 400 006
Darus Sakina
Pokhran Rd. No. 1, Upvan, Thane (W) 400 606
Ramadan al-Mo’azzam 1438H
JUNE 2017

© Fatemidawat.com

َﺟ َّﻞ َﺟ َﻼﻟُـ ٗﻪ
َر ِﺣ ْ َﲓ اﻟْ َﺨﻠْ ِﻖ َ َّﰪ ﻧ ََﻮاﻟُـ ٗﻪ

يج ٕا ٰ َهل اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش
ْ ِ َُاان
َو َا ْد ُﻋ ْﻮ

١

aશ# ના સા'બ, જલાલ a+ aઝમત ના સા'બ, + મe 0ના1ત ક34 છu4,
ખ8ક + 9હમત કરનાર, < ની નવાઝીશ સગલા પર આમ B, એ+ દોઆ ક34 છu4,
अश# ना साहे ब, जलाल अने अज़मत ना साहे ब, ने म1 मन
ु ाजात क4 छु
ख7क ने रे हमत करनार, जेनी नवािज़श सगला पर आम छे , एहने दोआ
क4 छुं.

 َر ِ ّ َﰊ ﺧَﺎ ِﺷﻌ ًﺎFُ ُاانَ ِﺟ ْﻴ َﻚ َاي َا
ُ ِﺗّ َ ْﲀﻟـ ٗﻪUُﻣﻨَﺎ َﺟﺎ َة َﻣ ْﻤﻠُ ْﻮ ٍك ﻋَﻠَ ْﯿ َﻚ ا
ત+ Fશu4 ના સાG 0ના1ત ક34 છu4 એ aHાહ, એ મારા રબ,
મe તારો મમIક છu,4 તારા ઉપર મારો તવKuલ B,
तने खश
ु ू ना साथे मन
ु ाजात क4 छुं ऐ अ7लाह, ऐ मारा रब,
म1 तारो मGलक
ू छुं, तारा ऊपर मारो तवIकुल छे .

٢

َر ِ ّ ْﰊ ﻋَﺎ ِﺑﺪ ًا ُﻣﺘَ َﺒ ِﺘّ ًﻼ
ُﻣﻨَﺎ َﺟﺎ َة َﻣ ْﻜ ُﺮ ْو ٍب َ َدلﯾْ َﻚ ُﺳ َﺆاﻟُـ ٗﻪ

ُاانَ ِﺟ ْﻴ َﻚ

٣

તારી બ4દગી કરતા હuઆ, તબLuલ કરતા હuઆ ત+ 0ના1ત ક34 છu4,
મe કuરબત Mહનત મા4 છu4, તારા દર પર સવાલ ક34 છu4,
तारJ बंदगी करता हुआ, तबKल
ु करता हुआ तने मन
ु ाजात क4 छुं,
म1 कुब#त मेहनत मा छुं, तारा दर पर सआ
ु ल क4 छुं.

U
ِ
ِا ٰﻟﻬِـﻲ ا ْر َ َﲪ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ ًا َااتَ َك ُﻣ َﺆ ّﻣ ًﻼ
ِاﻟَ ْﯿ َﻚ ِﻟﻨَ ْﯿ ِﻞ اﻟ ُّﺴ ْﺆ ِل َا َّم ِر َﺣﺎﻟُـ ٗﻪ

٤

એ પરવરિદગાર તારા બ4દા + 9હમત કર, < તારા નઝદીક ઉOમીદ કરતા હuઆ આયો B,
ઉOમીદ Qરી કરવા + તારા દર પર એના ઉOમીદ ના બારકશ એ કRદ કીધો B,
ऐ परवरLदगार तारा बंदा ने रे हमत कर, जे तारा नज़दJक उGमीद करता
हुआ आयो छे ,

उGमीदO परू J करवाने तारा दर पर एहना उGमीद ना बारकश ये कPद कQधो
छे .

ِﺑ َﺒﺎﺑ َِﻚ َﻋ ْﺒ ٌﺪ ﺧَﺎﺋِ ٌﻒ َابﺋِ ٌﺲ َو َﻣﺎ
َ ٗهل َﻣ ْﻜ ُﺮ َﻣﺎ ٌت ﺑ َ ْﻞ ِﻗ َﺒﺎ ٌح ِﻓ َﻌﺎﻟُـ ٗﻪ
તારા દર પર એક ગuલામ, ફકીર, ખૌફ મા4 ખડૉ છu4,
કોઈ ખYર Z4 aમલ નથી, બલ\ સગલા aમલ િકબાહ B,
तारा दर पर एक गुलाम, फकQर, खौफ मा खडॉ छुं,
कोई खैर नु अमल नथी, बलके सगला अमल Yकबाह छे ,

٥

-ِﺑ َﺒﺎﺑ َِﻚ َﻋ ْﺒ ٌﺪ ُﻣ ْﻔ ِﺮ ٌط ُﻣ ْﺬ ِﻧ ٌﺐ َﻫ َﻮا
ا ُﻩ َاﻧ ْ َﺴﺎ ُﻩ ﺧ َْﻮ َف ْ ِاﻻ ْ ِﰒ ٰذ ِ َكل َﺣﺎﻟُـ ٗﻪ-

٦

તારા દર પર એક હ] ત1^ઝ કરનાર ગu+હગાર બ4દો ખડૉ B,
એની હવા નફ્સી એ એ+ ગuનાહો નો ખૌફ `લાવી દીધો B,
तारा दर पर एक हZद तजावज़
ु करनार गुनेहगार बंदो खडॉ छुं,
एहनी हवा-न\सी ये एहने गन
ु ाहO नो खौफ भल
ु ावी दJधो छे .

ِا ٰﻟ َﻬﻨَﺎ
ﻟَ ْﻮ ﺗَ َﺮا ٓ ٰى ﻧَ َﲀﻟُـ ٗﻪ

U
َو َذﻧْ ِ ْﱯ َﻛ ِﺜ ْﻴ ٌـﺮ ﻓَﺎ ْﻋ ُﻒ َﻋ ِ ّ ْﲏ
َا ُﻣ ْﻮ ُت َﺣﻴَﺎ ًء

٧

મારા ગuનાહ ઘણા B એ પરવરિદગાર, c4 મ+ માફ કરી d,
aગર એ ગuનાહો નો ખમીયાઝો સામ+ આe તો મ+ શરમ સી મૌત આવી 1ય,
मारा गन
ु ाहO घना छे ऐ परवरLदगार, तू मने माफ करJ दे ,
अगर ये गुनाहO नो ख_मयाज़ो सामने आवे तो मने शम# सी मौत आवी
जाई

U
ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ َﺮ ْن
ُﺑْ ِـﳤَﺎﻟـ ٗﻪUَر ِ ّب اﻟْ َ َﱪا َاي ا

ُّ
اﻟﻄﻬْ ِﺮ
َدل ٰى

ِﺑﻠَ ْﯿ َ ِةل ﻗَ ْﺪ ٍر ﻓَﺎ ِﻃ َﻢ
ُﻋ َﺒ ْﯿﺪ ًا

લYલcલકદર મા4 એના મમfલ ફાgમા ની હuરમત સી આ ગuલામ + c4 બhશી d,
તારી બારગાહ મા4 એ પરવરિદગાર એ ઇિjતહાલ ક9 B, ઇિ8ત1 ક9 B,
लैलतल
ु कदर मा एहना मGसल
ू फातेमतत
ु तो` नी हुरमत सी आ
गुलाम ने तू बaशी दे ,

तारJ बारगाह मा ऐ परवरLदगार ये इिcतहाल करे छे , इि7तजा करे छे .

٨

ً ْر ُز ِق اﻟْ َﻌ ْﺒﺪَ ُﻣ ْﻨ ِﻌﲈUِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﺣ َﺴﺎ ٍب َوا
ﻋَﻠَ ْﯿ ِﻪ ِﺑﻠُ ْﻄ ٍﻒ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن َﺣ َﻼﻟُـ ٗﻪ
તારા ગuલામ + તારા kત્ફો કરમ સી l-ગY9 િહસાબ
lશuમાર હલાલ ની રોઝી aતા કરી d,
तारा गुलाम ने तारा लdु फो करम सी बे-गैरे Lहसाब,
बे-शम
ु ार हलाल नी रोज़ी अता करJ दे .

َو َاﻧْ ِﻌ ْﻢ ﻋَﻠَ ْﯿ ِﻪ ِﻧ ْﻌ َﻤ ًﺔ ِاﺛ َْﺮ ِﻧ ْﻌ َﻤ ٍﺔ
ﻓَ ِﺎ ْﺣ َﺴﺎ ُن َر ِ ّ ْﰊ َﻻ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن َز َواﻟُـ ٗﻪ

١٠

એક પછી એક +મત સી એ+ નવાઝી d,
એ પરવરિદગાર તારા એહસાન Z4 કોઈ ઝવાલ નથી, ઇmgહા નથી,
एक पछe एक नेमत सी एहने नवाज़ी दे ,
ऐ परवरLदगार ताf एहसान नु कोई ज़वाल नथी, इंgतहा नथी.

َاي َرﺑَّﻨَﺎ َﻛ َﺬا
َاﺧ َْﻼ ٍق ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن َ َﲨﺎﻟُـ ٗﻪ

ِﺑ ِﺰﯾْﻨَ ِﺔ ِﻋ ْ ِﲅ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ
ِ َاب ْﺣ َﺴ ِﻦ

હક ના ઇ8મ ની ઝીનત સી, a+ +ક ahલાક ના જમાલ સી,
એ પરવરિદગાર c4 મ+ ઝીનતદાર કર,
हक ना इ7म नी ज़ीनत सी, अने नेक अaलाक ना जमाल सी,
ऐ परवरLदगार तू मने ज़ीनतदार कर.

١١

٩

َو َﻫ ْﺒ ُﻪ ِا ٰﻟﻬ ِْـﻲ ُﻗ َّﺮ َة اﻟْ َﻌ ْ ِﲔ ِ ْﰲ اﻟْ َﺒ ِﻨ ْﻴـ
َـﻦ ِ ْﰲ ِﻧ ْﻌ َﻤ ٍﺔ دَا ًاب ﯾ َ ِﻌﻴْ ُﺶ ِﻋ َﯿﺎﻟُـ ٗﻪ

١٢

એ પરવરિદગાર મારા ફરઝ4દો મા4 મારી આ4ખ ઠ4ડી કર,
મારા એ'લો aયાલ હMશા +aમત મા4 ર',
ऐ परवरLदगार मारा फज़#hदO मा मारJ आँख ठं डी कर,
मारा एहे लो एयाल हमेशा नेअमत मा रहे .

َﻣﺎٓﻟُـ ٗﻪ

U
ِ
َوﻓَﺎ ِ َﲢ ًﺔ ِابﻟْ َﺨ ْ ِﲑ َﰷ َن اﺑْﺘﺪَ ا ُء ٗﻩ
َﻛ ٰﺬ ِ َكل َر ْﺟ َﻮا ُﻩ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن

١٣

એ પરવરિદગાર c4 એ મા34 આગાઝ ઘo lહતર કીp4, ખYર ફાgહત કીp4,
એજ િમસલ ઉOમીદ ક34 છu4 \ મારો a41મ, ખYર a41મ કર<,
ऐ परवरLदगार तू ये माf आगाज़ घनु बेहतर कQध,ू खैर फातेहत कQध,ू
एज _मसल उGमीद क4 छुं के मारो अंजाम, खैर अंजाम करजे.

اﻟﺼﻠ ٰـ
َّ َو َاب ِركْ ِﻟ َﻤ ْﻦ َا َّدى َّاﻟﺰ ٰﻛـﻮ َة َﻣ َﻊ
ـﻮ ِة ﯾ َ ْﻨ ُﻤ ْﻮ َ ٗهل ِ ْﰲ َﻣ ْﺘ َﺠ ِﺮ ّ ِاﻟﺮﺑْ ِﺢ َﻣﺎﻟُـ ٗﻪ
એ પરવરિદગાર < સગલા નમાઝ સાG ઝકાત + aદા ક9 B,
એ+ c4 ઘણી બરકત આપ<, નફા-વ4તા eપાર સી એ+ માલા-માલ કર<,
ऐ परवरLदगार जे सगला नमाज़ ना साथे ज़कात ने अदा करे छे ,
एहने तू घनी बरकत आपजे, नफावंता वेपार सी एहने माला माल करजे.

١٤

َّﻓْﺘَ ْﺢ ِﻟ َﻌ ْﺒ ِﺪ َك اﻟـUا
ِ ِدلﻓَ ْﺎعِ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ َﺣﻘًّﺎ ِﻗﺘَﺎﻟُـ ٗﻪ

ﴫ َﻋ ِﺰْﻳ ٍﺰ َرﺑَّﻨَﺎ
ٍ ْ َِﺑﻨ
ـ ِﺬ ْي

١٥

એ પરવરિદગાર તારા નqe aઝીઝ સી તારા બ4દા + ફત' 0બીન aતા કર<,
< બ4દો તારા દીન ની િહમાયત ખાિતર sહાદ ક9 B,
ऐ परवरLदगार तारा नसरे -अज़ीज़ सी तारा बंदा ने फतहे -मब
ु ीन अता
करजे,
जे बंदो तारा दJन नी Lहमायत खाgतर िजहाद करे छे .

َذ ِﻟ ّ ْ ُـهل َو َا ْﻫ ِﻠ ْﻜ ُﻪ ِاﻧ َّ َﻤﺎ
ﯾُ ِﻀ ُّﻞ َﻛ ِﺜ ْﻴـﺮ ًا ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ٍد ﺿَ َﻼﻟُـ ٗﻪ

ﻋَﺪُ َّو َك

١٦

એ પરવરિદગાર તારા tuમન + ઝલીલ કર<, હલાક કર<,
એની ગuમરાહી ઘણા લોગો + ગuમરાહ ક9 B,
ऐ परवरLदगार तारा दkु मन ने ज़लJल करजे, हलाक करजे,
एहनी गुमराहJ घना लोगO ने गुमराह करे छे .

َو َو ِﻓّ ْﻖ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻗَ ْﺪ َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨ ًﺎ
ﻓَ ُﺘ ْﻮ َﺻ َﻞ ِابﻟْ َﺤ ْﺒ ِﻞ اﻟْ َﻤ ِﺘ ْ ِﲔ ِﺣ َﺒﺎﻟُـ ٗﻪ
એ પરવરિદગાર < vહw 0િમન હતા એ+ c4 તૌફીક આપ<,
તા\ હjkHાિહલ મતીન સી, તારા રRસા સી એના રRસા + xડી d,
ऐ परवरLदगार जे पहले म_ु मन हता एहने तू तौफQक आपजे,
ताके हcल7
ु लाLहल मतीन सी, तारा रPसा सी एहना रPसा ने जोडी दे .

١٧

َﳈـَﺎﻟُـ ٗﻪ

َو ُدﻋَﺎ ِ ِﲥ ْﻢ
اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ

ﴇ
ٰ ّ ِاﻟﺮ
ِ َو
ﷲ

ِ ُﲝ ِ ّﺐ ﺑ َ ِ ْﲏ ٰﻃ ٰﻪ
ِ ِدلﯾْ ِ َﲏ

١٨

તાહા નબી ના ફરઝ4દો aઈOમત ની મોહjબત સી, એના દોઆત ની મોહjબત સી,
Fદા ના કસમ મારા દીન Z4 કમાલ B,
ताहा नबी ना फज़#hदO अइGमत नी मोहcबत सी, एहना दोआत नी
मोहcबत सी,
खद
ु ा न कसम मारा दJन नु कमाल छे .

ﻧ َ ِﺒﻴُّ َﻚ ٰﻃ ٰﻪ اﻟْ ُﻤ ْﺼ َﻄ ٰﻔﻰ َو َو ِﺻ ُّﯿ ٗﻪ
َو َﺳﺎﺋِﻠُﻨَﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ادلُّ ﻋَﺎ ِء َوآﻟُـ ٗﻪ

١٩

તારા નબી તાહા 0Rતફા, એના વસી, એના ફરઝ4દો ઇમામો,
એ સગલા નો મe દોઆ કરતી વકત વસીલો લu છu4,
तारा नबी ताहा मP
ु तफा, एहना वसी, एहना फज़ा#hदO इमामो,
ये सगला नो म1 दोआ करती वIत वसीलो लउ छुं,

َﻣ َﻘﺎ ُﻣ ٗﻪ
َﻛ ْﺮ ْ ٌﱘ ِﺧ َﺼﺎﻟُـ ٗﻪ

ّ ِ ُ َوﻧ َُّﻮاﲠُ ُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ٍﰻ دَاع
َﻋ ِﻈ ْﻴـ ٌﻢ َﰷَ ْﻣ َﻼ ٍك

z ઇમામો ના નાઈબો, દોઆત નો વસીલો લu છu,4
હર એક દાઈ નો મકામ aઝીમ B, ફિરuતા િસફત B,
ये इमामो ना नाइबO, दोआत नो वसीलो लउ छुं,
हर एक दाई नो मकाम अज़ीम छे , फlरkता _सफत छे .

٢٠

َُ ْﱒ ُﺷ َﻔ َﻌﺎ ُءان
ُﺪى ِﻣ ْﳯُ ْﻢ ﻋَ ِﺪ ْ ٌﱘ ِﻣﺜ َﺎﻟُـ ٗﻪ
ٰ اﻟْﻬ

ِ ُ ٗﱒ َا ْو ِﻟ َﯿﺎ ُء
ﷲ
َو ُﻗ ْﻄ ُﺐ

٢١

એ દોઆત Fદા ના aવિલયા B, હમારી શફાaત ના કરનાર B,
a+ એ સગલા મા4 કu{|]ીન મૌલા aદી0લ િમસાલ B, એની િમસલ કોઈ
નથી,
ये दोआत खद
ु ा ना अव_लया छे , हमारJ शफाअत न करनार छे ,
अने ये सगला मा कुdबZ
ु दJन मौला अदJमल
ु _मसाल छे , एहनी
_मसल कोई नथी.

ﻟَ ْﺤ َﻈ ٍﺔ
ﺑ َ ْﻞ ﯾَﻠُ ْﻮ ُح َﺟ َﻼﻟُـ ٗﻪ

ّ ِ ُّ ِابﻟ ُّﺸ ْﻜ ِﺮ ِ ْﰲ
ﰻ
َا َﻫ ْﻞ ﻏَ ْﺎ َب َﻋﻨَّﺎ

ﻓَ َﺎ ْذ ُﻛ ُﺮ ُﻩ

٢٢

એ મૌલા + હર ઘડી હર લહઝા યાદ ક34 છu4, શuકuર ક34 છu4,
} એ આ4ખો સી ગાયબ થયા B? ના, બલ\ એના જલાલ ની રોશની મારા
આ4ખો ના સામ+ B,
ये मौला ने हर घड़ी हर लहज़ा याद क4 छुं, शक
ु ु र क4 छुं,

सु ये आँखO सी गायब थया छे ? नहJं, बलके एहना जलाल नी
रोशनी मारा आँखO ना सामने छे .

ُﻧْ ِﺘ َﻘﺎﻟـ ٗﻪUِا ٰﱃ َﺟﻨ َّ ِﺔ اﻟْ ِﻔ ْﺮد َْو ِس َﰷ َن ا
َﺣﻨَﺎ ًان ﻋَﻠَ ْﯿﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ِﺟﻨَﺎ ٍن ِﻇ َﻼﻟُـ ٗﻪ
એ મૌલા જ~cલ િફરદોસ ની તરફ સીધારી ગયા,
વહા4 સી આપની શફકત હમ+ સાયો ક9 B,
ये मौला जhनतल
ु Yफरदौस नी तरफ _सधारJ गया,
वहाँ सी आपनी शफकत हमने सायो करे छे .

٢٣

َوﻧ ََّﺺ ﻋَ ٰﲆ َﻣ ْﻤﻠُ ْﻮ ِك ا ٓ ِل ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ
ُﻧْ ِﻔ َﺼ ْﺎﻟـ ٗﻪUَو ٰذ ِ َكل َﺣ ْﺒ ٌﻞ ﻟَ ْﻦ ﻳَ ُﻜ ْﻮ َن ا

٢٤

આપ એ મમIકો આw મોહOમદ પર નRસ કીધી,
એ નRસ Z4 હjલ, એહZ4 રR}, હરિગઝ 0નકg નહી થાય,
आपये मGलक
ू ो आले मोहGमद पर नPस Yकधी,
ये नPस नु हcल, एहनंु रPस,ू हरoगज़ मन
ु कते नहJं थाई.

ﴫ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َﻻ ِﻣ ٌﻊ
ِ ْ َوﻧ ُْﻮ ُر ِا َﻣﺎ ِم اﻟْ َﻌ
ِﺻ َﯿﺎ ِﻣ ْﻲ َو ِﻓ ْﻄ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻨ ُﻪ َوﻫ َْﻮ ِﻫ َﻼﻟُـ ٗﻪ

٢٥

ઈમા0ઝ ઝમાન Z4 •ર હKન ચમકી ર•u4 B, એ હકીકી િહલાલ + dખી
+ મe રોઝા ક34 છu4, ઇફતાર ક34 છu,4
इमामज़
ु ज़मान नु नरू हIकन चमकQ रqयु छे , ये हकQकQ Lहलाल
ने दे खी ने
म1 रोजा क4 छुं, इ\तार क4 छुं.

ِﺑﻨَ ْﻔ ِﺴ ِﻪ
دَاﺋِﻤـ ًﺎ ِا ِﺗ ّ َﺼﺎﻟُـ ٗﻪ

َاانَ َﻋ ْﺒﺪُ ُﻩ اﻟْ َﻔﺎ ِد ْي ﻋَﻠَ ْﯿ ِﻪ
ِﺑ َﺘﺎﺋِـ ْﯿ ِﺪ ٖﻩ ِ ْﱄ

મe એનો ગuલામ છu4, એના ઉપર હઝાર 1ન સી કuબ‚ન છu4,
એની તાઈદ મારા સી હMશા 0ƒિસલ B,
म1 एहनO गल
ु ाम छुं, एहना ऊपर हज़ार जान सी कुबा#न छुं,
एहनी ताईद मारा सी हमेशा मK
ु _सल छे .

٢٦

َو َا ْﻫ ِﺪ ْي َ ِﲨ ْﯿ َﻊ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ِﺑ َﻔ ْﻴ ِﻀ ٖﻪ
ّ ِ ُ ﻓَ َﻘ ْﻮ ِ َﱄ ِ ْﰲ
ﰻ ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ِر َﻣ َﻘﺎﻟُـ ٗﻪ

٢٧

ઈમા0ઝ ઝમાન ના ફYઝ a+ તાઈદ સી મe 0Mનીન + િહદાયત દu છu,4
મારો કૌલ, હર aમર મા4, ઈમામ નો કૌલ B,
इमामज़
ु ज़मान ना फैज़ अने ताईद सी म1 मम
ु ेनीन ने Lहदायत दउ
छुं,
मारो कौल, हर अमर मा, इमाम नो कौल छे .

َوا ٓ َ ٗهل
ِﻟ ِﺼ ْﺪ ٍق ِر َﺟ ُ ٗﺎهل

 ﺟﺒﺎهل- ن

ِ ﴙ َﺻ ٰﻠﻮ ُة
ﷲ ٰﻃ ٰﻪ
ٰ َوﺗَ ْﻐ
َوﻧ َُّﻮاﲠَ ُ ْﻢ َﻣ ْﻦ ُ ْﱒ

તાહા નબી +, આપના ફરઝ4દો aઈOમત +, a+ aઈOમત ના Z„વાબ <
િર1w િસદ્ક B,
એ દોઆતો +, Fદા ની સલવાત સાયો કરx,
ताहा नबी ने, आपना फज़#hदO अइGमत ने अने अइGमत ना नrु वाब
जे lरजाले _सZक छे ,
ये दोआतो ने, खद
ु ा नी सलवात सायो करजो.

٢٨

٢٨

