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                                             143٩        ذي القعد   27                      رضالدين  طلهر سيفيف ميقلت ميالد داعي اهلل اامني سيدنل 

 
  رصَنو جهومسس مِ  ينَ  مل دِر َسَمَ
  رهِيل نِهسس بركلت ين نِوَ
 

 ؛ ميالدَ لن دينَ سيفِشهل  
 ميالد ؛نل دين  سيفِشهل 

 

 فللحتِمل اِ إميلنَ ستلنِلككُ
  رصَملمي قَر خوشي سي اِط َّعَمُ
 

 اللتَنلء مُو هَ منُيُ بِ اكِوَكَ 
 ميالد ؛نل دين  سيفِشهل 

 

 ديطط ل شهل فخرِهن بلرك مُمُ
 رثَنَ ويت جواهرمُلين نل هَتَ
 

 ديطط ل اسس ابنلءِمبلرك مهن  
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 د ملهِ اهلدى نل عِ سلمُنليل حُجَ
 ردَنسس پِ  م عَ ؛ديكهسس شلرات بِ
 

 د ملهِديطط نل مِ برهلنِ  ودَ ولُمَ آٰ 
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 ندِ  40 لليسَحسني په چَ ريحِضَ
  رمَم مل حسيين دعلء نل ثَكَشِ
 

  نطَل مل بَمَيصلحب حَلو آٰمَ 
 ؛دين نل ميالد  سيفِشهل 

 

 27تلويس ين سَ عدَي القَواد  هتي ذِ
  ردَى قَل ٰعَن ين مُدِ  س مل اٰدُقُ
 

 فيسنَ نو سللَ 1305 ه سو پلنچَتريَ نسس 
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

  ف ملنَر نل كَدَپِ ش شه رورِهتئي پَ
  ري اهلدى نلموَفيد هتل محيِمُ
 

 ف ملبيتهسس دعلتو ين صَ هلَهتيل اِ 
 ميالد ؛دين نل  سيفِشهل 

 

  ديطط ين كري دل سي خدمة شه برهلنِ 
 ربَعتَد مُمَعتَهي بيوسس نل هتل مُ

 

 ديطط ين ديطط بعد شه بدر ِ  نسس برهلنِ 
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 ن رات پرتل كتلبدِ ـر سلجنهفجِ
 ردَنو صَ  اهلدى سيفُ هتوكتلب 

 

 لببَسي هتل هي شَ وارَ جِ هتل شيخَ 
 د ؛دين نل ميال سيفِشهل 

 

 دارتلجَمل  1333 هتيل تري سو تيتريسَ
 رمَين عُ شهل 28 هتلويسَهيت اَ

 

 لرهَوي بَعلد  ين دعو  مل اٰسَ 
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 



 

 كيال چهو هبلئيديطط هي اَ كهيو بدرِ 
 اوپر  ـپيته ؛طيب  ستِمككر دَ

 

 ندهيو چهلئي تنة ين اٰنسس دعو  په فِ 
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 نلبنل نلئب مَ الزملنَ  ملمُا
 رصَمِ  بلد كيدهوعبلد  سي اٰ

 

 فتلبآٰ اهلدى سيفُ مل  علتود 
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 ي زملنهرِنِديطط نو سُ عجب سيفِ
 رهِزدَين شلنلت هتي مُ ورَهُظُ

 

 يلنرَطيب نو هتو سَ يضِ عجب فَ 
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 ل جَهزارو نفوس نسس خبشي نَ
 رشَمحمد نَ لِاٰ لمِكرو عِ

 

 بلتثَ پواٰمبليل قلئد نسس جَعَ 
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 ؛نوار مل اَ سلئلصلئد رَقَ
 ره تَى تلزَدٰهُ  سي بلغِ وضَيُفُ

 مواعظ وسلئل ن                                  

 ؛هنلر ة ين اَ ن جَ هي واهللَ 
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 لقَز نَركَت سي مَورَكرو شه هي سُ
  رظَشه ين نَ نديشَور اَعجب دُ

 

 لحَممبئي مل سيفي مَ پاٰل سَوَ 
 ؛دين نل ميالد  سيفِشهل 

 

 هلدجِمل  هحكممَري كَ و سيدُعَ
 ربَبَ اهلل نل شريِ دُسَاَ ليع
 

 ملدم عِحكَاضحق نو مُ كرو دعو ُ  
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 ازرَه دَرصُعَ هپ ختَيلبة نل تَنِ
 رجَاَ  هبلريپسس الزملطط اٰ املمُ

 

 لزهَورس لكك جَ 53تيپن  ؛اليو چَ 
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 لدِ  ختِلَ 2اكلومنل داعي نل بسس 
 رخَنسس فَپه شه محمد خزمية 

 

  لثَ مِ دينَ سيفِ هتيلداعي هبي  
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 فيدحَ اكلومنل داعي نل پلكَ
   رشَثلين رهسس تل حَ  شه طلهرِ

 نسس فتح و نصر موىل پسس اٰ خدا   ن                                                                         

 فيدداعي مهلرا مُ 54 چوپنمل اٰ 
 دين نل ميالد ؛ سيفِشهل 

 

 قلمنو مَ ديطط لند سيفِبَكرسس رب 
  ركُقل طلهر نو هردم شُكروطط اٰ
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 سالم برعة نو شه نسسنسس هپنچلوسس 

 الد ؛دين نل مي سيفِشهل 
  شه نسس مهلرو ن                                                                      

 : برهلن اهلدى شه جهلطط هبي رهسس، سالمة سالمة سالمة رهسسطرز                             جعلين اهلل فداك           برعة طلهر     طعامة سيدنل 


