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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع

 

 رضفری۸۸لیصفت

رزی  :        انؾ۸اتکب ب
ع

 

اِرػ۸سمش۸ت  َمع

 دمحم۸ارتخ۸اصبح۸۸اعرػ۸ابہلل۸رضحت۸ادقس۸ومالان۸اشہ۸میکح۸ :           ؤمفل

 ریپء۸ربفز۰۲۴۴۸وجؿ۰۲۸۸۸۸ھ۸اطمقب۴۲۱۵۸ راضمؿ۸اابملرک۸؍۴۲ :  ااشتعاترخی۸ِ

 ،رکایچ۰ارشہیف،۸نشلگ۸اابقؽ،۸البک۸۸ادمادہی۸،۸اخاقنہِ رشن۸ف۸ااشتعۂبعش :       زری۸ِاامتہؾ

 92.316.7771051افر92.21.34972080۸+راہطب:11182۸وپٹس۸سکب:۸

 khanqah.ashrafia@gmail.comای۸لیم:۸

 ؿ،رکایچ،۸اپاتسک۰بتک۸اخہن۸رہظمی،نشلگ۸اابقؽ،۸۸۸البک۸  :               انرش

 

   

 ےس۸سگارشاقرنیئ۸فنیبحم۸

ادقس۸ومالان۸اشہ۸میکح۸۸زری۸ِرگناین۸خیش۸ارعلب۸فامجعل۸اعرػ۸ابہلل۸رضحِت ۸ینپادمادہی۸ارشہیف۸رکایچ۸ااخاقنہ۸ِ 

 ۸رکدہ۸مامؾ۸اتکںو ۸یک۸اؿ۸یک۸فرػ۸بوسنب۸نو ے۸یک۸نام ت۸د ات۸ے۔عیدمحم۸ارتخ۸اصبح۸ونر۸اہلل۸رمدقہ۸ٗیک۸اش

 ۸نو ے۸فا ی۸ یس۸ یھ۸رحتری۸ےک۸ دنتس۸افر۸رضحت۸فاالعیاشادمادہی۸ارشہیف۸یک۸رحتریی۸ااجزت۸ےک۸ریغب۸اخاقنہ۸ِ 

 ادمادہی۸ارشہیف۸یک۸ںیہن۔رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یک۸فرػ۸بوسنب۸نو ے۸یک۸ذہم۸داری۸اخاقنہ۸ِ 

ادقس۸۸زامہن۸رضحِت ۸دِ اس۸ابت۸یک۸یتح۸اولعس۸وکشش۸یک۸اجیت۸ے۸ہک۸خیش۸ارعلب۸فامجعل۸اعرػ۸ابہلل۸دجمّ

! ادمحلہللیک۸اتکںو ۸یک۸ابطتع۸افر۸رپفػ۸رڈیگن۸ایعمری۸نو۔۸اہلل۸رمدقہٗومالان۸اشہ۸میکح۸دمحم۸ارتخ۸اصبح۸ونر۸

۸امرہنی۸دینی۸ادمادہی۸ارشہیف۸ےک۸ۂبعش۸اخاقنہِ ۸اس۸اکؾ۸یک۸رگناین۸ےک۸ےیل ۸افر ۸ااشتع۸ںیم۸فلتخم۸املعء رشن۸ف

ہِ رسااجنؾ۸دے۸رے۸ںیہ۔۸اس۸ےک۸ابفوجد۸وکیئ۸یطلغ۸رظن۸ٓاےئ۸وت۸ازرا افر۸نگل۸ےک۸اسھت۸اینپ۸دخامت۸ذجےب

 اجرہی۸نوےکس۔۸۸دصۂق۸ےیلہ۸ااشتع۸ںیم۸درہ ۸نو۸رک۸ٓاک۸ےک۸دنیرکؾ۸علطم۸رفامںیئ۸اتہک۸ٓا

  دمحم۸اامسلیع)ومالان(۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸                                                                                

ا ہفیلخ فہریبن ب  رضحت۸فاال۸ز۸تعیبم 

 ادمادہی۸ارشہیفاخاقنہِ ،انمظ۸ۂبعش۸رشن۸ف۸ااشتع

     



  

  

رزی 4 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع

 

 رہفہ 

 ۴۰ ............................................................................... دقمہم

 ۴۱ ................................................. یزیربت سمش رضحت اعترػ

 ۴۱ ............................ الماقت یک یزیربت نیادل سمش رضحت افر رفیم ومالان

 ۴۳ ............................... یکم اہمرج اصبح هللا ادماد احیج رضحت اراشد

ا

ع
 

 ۴۳ ......................................................................... اہشدت فاق

 ۴۵ ............................................................ ؤمفل از اتکب اعترِػ 

 ۴۷ ....................................................................... رمدش ِؿ ایب در

 ۰۲ ................................................................. هللا عم ةسن اشِؿ 

  اشِؿ 
ِ
 ۰۲ ................................................................... اعرنیف الکؾ

 ۰۳ ................................................................ ولسک وشِؼ  ِؿ درایب

 
ِ
 ۰۴ ................................................................ اضبقل دعب طسب اقمؾ

 ۰۵ ................................................................ یزار ف ہیرگ ِؿ درایب

 ۰۷ ......................................................اکلم  خیشِ از رفاؼ مغِ ِؿ ایب در

 ۱۲ .......................................................... اطنیبل رب هللا الہ ِت ایانع

  ِؿ درایب
ِ
 ۱۴ ................................................................. قیفر ادب

 
ِ
 ۱۴ ....................................................................... هللا الہ اقمؾ

 ۱۰ ......................................................................... اعرػ اشِؿ 

 ۱۱ .................................................... اعرػ ریغ رفح ذتلِ ف اقحرت



5  

  

رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع

 

 ۱۴ ...................................................یزیربت سمش رمدش ِؿ درایب

 
ِ
 ۱۶ ............................................................. دؽ ٓاہِ  ف قشع مغِ اقمؾ

 
 
 ۱۷ ................................................................. ذرک در اونار اشمدہہ

 ۲۴ ............................................................... اہبر از تمایق اابثِت 

 ۲۰ .............................................................. رعمتف ف قشع اقحقئِ

 ۲۲ ................................... اشہنٗ  ٰیلاعت قح اعاقشِؿ  رباےئرفیم داعےئ

 ۲۴ ........................................................ اعاقش  اجِؿ  ٔیرسدم ِت ایح

  مغِ ٓااثرِ 
ِ
 ۲۵ .............................................................. یقیقح وبحمب

  ِؿ ایب در
ِ
  اقمؾ

ِ
 ۲۷ ........................................................... یقیقح رقب

  ِؿ ایب در
 
 ۳۱ ............................................... قح اطعےئ ف اجمدہات  رمثہ

 ۳۲ ................................................................... قشع ارسارِ  ٓااثرِ 

 ۳۶ ........................................... یزیربت رمدشسمش اجمتسلِ رتبیغِ

 ۳۷ ................................................ ااظتنر تفلکِ ف یباکااتریخِ وفادئِ در

 ۴۰ ......................... ابدش فاذل ادش دفاہج  اِت ّذل ہمہ از ہک هللاذرکا ذلِت  ِؿ درایب

  ِؿ درایب
ِ
 ۴۶ ........................................................... قح اعاقشِؿ  اقمؾ

 ۵۰ ............................................................ اعاقش  مغِ وسزِ  ِؿ ایب در

  ِؿ درایب
ِ
 ۵۱ ................................................................ رمدش اقمؾ

 ۵۲ ............................................................ قح ِقشِعِ وفادئ ِؿ درایب

 ایپ
ِ
  اانغتسےئ ؾ

ِ
 ۵۶ .......................................................... قشع اقمؾ

 ۶۲ ................................................................ رمدش قشعِ ِؿ ایب در



  

  

رزی 6 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع

 

 ۶۱ ..................................................... اعاقش  ازعازِ  ف اغالف  ٔیِوخار

 ۶۳ .............................................................. ِِدؽ ِِالہ تبحص رتبیغِ

 
ِ
 ۶۴ ................................................................... رابین اہنپینِ ذجب

اِؿ  اوحاِؽ  ِؿ درایب
ّ
 ۶۵ ......................................................... دخا اخص

 ۷۴ ......................................................... هللا الہ ابینط اشِؿ  ِؿ درایب

 ۷۷ ..................................................................... قشع ٔیِراتفر زیت

 ِ

 

ت
ّ
 م
ہ

 ۴۲۰ .................................................................... اعقش رمدِ  

 ۴۲۰ ............................................................. قشع اقحقئِ ف اعمرػ

 ۴۲۳ ......................................................... رمگ ںوتقِ فاصؽ ّذلِت 

 ۴۲۴ ................................................................ قشع از قشع ِؿ ایب

 
ِ
 ۴۲۵ ................................................................ یاجمز قشعِ ذعاب

 ویش اعیقش
 
 ۴۴۱ .................................................. تسین رمداؿ انزک  ہ

 ۴۴۳ ................................... ے ٓاب ےب امہِ  ااسنین رفِح  یقیقح قشعِ دبفؿ

بااز ِؿ اانیمط ب
 ۴۴۷ .............................................................. قح ذرکِ قل

 ۴۰۲ ................................................................... دباگنہ رضماِت 

 ۴۰۲ ....................................................................... رظن افحتظِ

 ۴۰۰ ......................................................... راایغ از را دؽ دؿرک اخ ی

 ۴۰۳ ....................................................... داین الہِ ف ٓارخت الہِ رفِؼ 

 ۴۰۴ ........................................................... یزار ف ہیرِگ وفادئِ ِؿ ایب

 ۴۱۴ .................................................. وقؽ اک   اةحر بعک رضحت
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع

 

 ۴۱۰ ................................................. اکاراشدقیدص اںورکب رضحت

 ۴۱۱ ................................................................ قح اعاقشِؿ  اوحاِؽ 

 ۴۲۲ .......................................................... اہیہٰل ِت ایلجت ف نسح ِؿ ایب

 
 
 ۴۲۲ ........................................................................ اتسمہن  رعنہ

 ۴۲۳ ........................................................................ دناتم انۂل

 ۴۲۴ .............................................. سفن االصِح  رباےئ اقحقئ ف اعمرػ

 ۴۳۴ .................................................................... قشع از اطخب

 ۴۳۴ .................................................................. ابثت ےب ےئداین

ا

ع

ب

 

 ۴۳۰ ................................................................. اعرػ رفِح  رمت

 ۴۳۱ ......................................................................... ونا ےب ٓاہِ 

  ببسِ ِؿ درایب
 
 ۴۳۲ .................................................... ولسک راہِ   اجمدہہ

 ۴۴۲ .................................................................... خیش تبحصِ وفادئِ

 ۴۴۰ .............................................................. رفؼ اک اجدف افر زجعمہ

 ۴۴۴ ............................................................... اعرنیف ابینط دفتلِ

 ۴۴۶ ............................................................ اجمدہہ در یاجابنز ّذلِت 

 ۴۴۶ ........................... ے؟ رفؼ ایک ںیم مغ ےک داین افر ںیم مغ ےک ٓارخت

 ۴۵۲ ................................................................... زدنیگ در زدنیگ

 ۴۵۴ ......................................................................... قشع ِؿ ایب

 ۴۵۰ .......................................................................... ذرک ّذلِت 

 ۴۵۱ ................................................................ رباعاقش  قشع انز



  

  

رزی 8 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع

 

 ۴۵۲ .........................................  یھ ٓاج ے اتلھبنس رکےک رگ  یھ ابر وس

 ۴۵۳ .................................................................. قشع ۂیرگ وفادئ

 ۴۵۳ ......................................................... سفن االصِح  ف سفن ستۂیک

 ۴۵۵ ...................................................... ابختث یک قشع ےک ڑلوک 

 ۴۵۵ ................................................... العج اک یابز قشع ےس ڑلوک 

 ۴۵۷ ..................................................................... هللا الہ تبحص

 ۴۶۲ ....................................................... دؽ الہِ سلجمِ در دؽ وکسِؿ 

 ۴۶۴ ....................................................... اٰل  ال ۂملک اقحقئ ف اعمرػ

 ۴۶۴ ............................................................. اعاقش  ااحتمِؿ  ِؿ درایب

 ۴۷۲ ......................................................... قشع راہِ  اقحقئ ف اعمرػ

 ۴۷۱ ................................................................... قح اۂوید التش

 ۴۷۳ ......................................................................... ولسک راہِ 

 ۴۷۵ ....................................................... اعاقش  رفاشِؿ  رکف ِؿ ایب در

 ۴۷۷ .................................................................... الہ ان از ارتحاز

 ۰۲۴ ............................................ رمدش قشع اقتاضےئ ف ٓاداب ف وقحؼ

 ۰۲۴ .......................................... یاھتون االتم میکح رضحت اراشد

 ۰۲۱ ............................................................ قشع اقحقئِ ف اعمرػ

 ۰۲۷ ....................................................... دخا اعاقشِؿ  ف قشع امکالِت 

 ۰۴۱ ..................................................................... اضبقل دعب طسب

 ۰۴۲ ................................................................ ابینط ةسنِ ؿاضیف
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع

 

 ۰۴۴ ..................................................... رمدش ِت ایانع ف ااطلػ بلطِ

 ۰۴۵ ................................................................... اعمرػ ف اقحقئ

 ۰۴۷ ................................................................. یقیقح قشعِ ِؿ اضیف

 ۰۰۰ ...................................................... رب دراکرِ  اعاقش  وگتفگےئ

 ۰۰۴ ............................................................. تمکح یک طسب ف ضبق

 ۰۰۵ .......................................................... یقیقح قشعِ ٓااثرِ  ؿدرایب

 ۰۱۴ ................................................... سفن اکمدئِ  از سفن االصِح  ِؿ ایب

 ۰۱۴ ................................................. هللا الہ اجمتسلِ ف تبحص رتبیغِ

 ۰۱۶ ......................................................... دفیتس در االخص ِؿ ایب در

  ذرکِ ف اطتع الحفِت 
ِ
 ۰۲۴ ................................................. یقیقح وبحمب

 ۰۲۰ ................................................................. رمدش قشعِ ِؿ ایب

 ۰۲۳ .............................................................. رمدش اقلےئ انمتےئ

 ۰۲۷ ................................................................... میلست ف ضیوفت

 ۰۳۰ .................................................................. اقحل عم یوضحر

 ۰۳۱ .............................................. اکلم رمدشِ اجمتسلِ ف تبحص ِؿ رایبد

 ۰۳۵ ........................................  یاھتون االتم میکح رضحت اراشد

 ۰۳۶ ......................................................... ِاِکلم رمدش ضیفِ ِؿ ایب در

 ۰۴۲ ................................................................ یقیقح قشعِ ِؿ درایب

 ۰۴۱ ......................................................... اعمرػ ف ارسار ف اقحقئ

 ۰۵۴ .................................................... یوھپوپلر رضحت اراشد



  

  

رزی 10 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع

 

 ۰۵۵ ................................................... اکانئت در تایلجت ٓااثرِ  ؿدرایب

 ۰۵۷ ................................................................... انمتبس العِتم

 ۰۶۱ ...................... احؽ اھکید ٓاوھکن  اک یاکر ابتہ یک یابز افرقشعِ یابز رظن

 
ِ
 ۰۶۷ ........................................ نوانسک قشعِ العِج  رباےئ ربعانتک الکؾ

 ۰۷۰ ............................................................ قشع ف ایگوید ِؿ ایب در

 ۰۷۶ ................................................. ااحلاجت اقیض از اعقش انماجِت 

 ۱۲۴ .......................... اعتمؽ دِ زیا دخاےئ از ِِفاصؽ بلط ف رفاؼ دردِ  ِؿ ایب در

 ۱۰۱ ............................................. رمدش ااطلِػ  ف ضویف از بلط نسحِ

 ۱۰۳ ............................................................ رمدش الماقِت  ِؿ ایب در

 ۱۰۶ ............................................ رمدش از اعمرػ ف ارسار بلط نسحِ

 ۱۱۴ ............................................. الجہلٗ ّلج یدزیا اشؿ الجتلِ ِؿ درایب

 ۱۱۱ ........................................................... العج اک افروہشت ہصغ

 ۱۲۲ ................................................  اشیا فاصِؽ  ف اعاقش  رفاؼ دردِ 

 ۱۴۳ .................................................................. اعمرػ ف اقحقئ

 ۱۴۶ ...................................................... نوات ںیہن رمدفد دخا وبقمِؽ 

 ۱۶۴ ................................................................... اعمرػ ف اقحقئ

ب  دروخاہ  یکرفیم ومالان ےسزیربت سمش رضحت ب
ل

 

اغ

ع

 ۱۶۰ ...... ںیم احؽ ۂ

 ۱۷۳ ............................................. رمدش تبحصِ رباکِت  ف ضویف ِؿ ایب در

 ۱۷۶ ...................................................... هللا ا ی فوصؽ ٓااثرِ  ِؿ ایب در

  ارتحاز ف یقیقح قشعِ ِؿ ایب در
ّ
ب  ۲۲۲ ............................................ داین ح 
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع

 

 ۲۲۰ ......................................................... یقیقح قشعِ ٓااثرِ  ِؿ ایب در

 ۲۲۱ ............................................... رکاؾ ےئافایل اعہیل اقمامِت  ِؿ درایب

 ۲۲۴ ....................... ابدنش وفنر رکاؾ ےئوصایف از ہک کشخ زادہاِؿ  از اطخابت

 ۲۲۶ ...................................................................... اہنپین تایلجت

 ۲۲۷ ................................... انیرقارد ذعمفر وک اؿ افر اطخب ےس اعوقش 

 ۲۴۲ ............................................... سبای عبط الہ ف اظرہ الہ از اطخب

 ۲۴۴ ...................................................................... رمدش ِتیانع

 ۲۴۰ ...................................................... اعتٰیل دخاےئ از رمدش بلط

 ۲۴۲ ............................................ قح اطنیبل رباےئ تحیصن ف ةکت العج

 ۲۴۴ .................................... اکہلم وتہج فرػ یک ٓارخت افر اجمدہات ؿایب

 ۲۴۵ .................................................................. رمدش ضیف ؿایب

حاات ف اکنیلم افصت
ف

 

ن

 ۲۴۶ ....................................................... ہیبیغ 

  



  

  

رزی 12 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 

 دقمہم

 فیرش۸یہنع۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸ھچ۸درتف۸ونثم۸هللارقحدمحم۸ارتخ۸افع۸ا

۸زغایل۸)اسڑےھ۸ااھٹسیئ ۸ااعشر ۸اچپس۸زہار ۸ےک۸العفہ ۸ااعشر( اک۸۸رفیم۸تزہار

اومجمغ

ع

 ‘‘زیسمش۸ربت۸ویاِؿ د’’انبؾ۸۸زیےس۸ربل۸ےک۸اضمنیم۸وصتػ۸افر۸قشِع۸یقیقح۸ۂ

رمدش۸ف۸وک۸اےنپ۸ریپ۸رے۸ہک۸اؿ۸ہلمج۸ااعش۸انفتیئومالان۸اک۸امکؽ۸ِ۸ہینوا۔افر۸۸عیاش۸ یھ

۸ہںودیس۸تیرپاان۸ہخسن۸اہن۸کیے۸۔۸ا۸ایبان۸تیاتکب۸رقت۸ہی ۔۸ےک۸انؾ۸ےس۸اظرہ۸ایک

ےس۸اس۸اک۸ہتسج۸ہتسج۸ااختنب۸عم۸۸وتقیف۸یک۸ِٗ اشہن۸نوا۔۸قح۸اعتٰیل۸بارقح۸وک۸دایتس

ےک۸ولقب۸افر۸۸ف۸اعنیقش۸ہک۸اسنیکل۸ایگ۸رظن۸ےس۸ایک۸ۂیفاس۸زا۸حیرتہمج۸ف۸رشت

الص۸اتکب۸۸اصمدع۸احلص۸نو۔۸زین۸دیتبحم۸ف۸رعمتف۸زم۸یک۸ٰیلقح۸اعت۸ارفاح۸ںیم

۸ےیلمہف۸ےک۸۸انمتبس۸ےس۸لیہست۸ِیک۸ےھت۸ارقح۸ ے۸اضمنیم۸ونعاانت۸ںیہن۸ںیم

 ۔۸ںیہےیونعاانت۸اقمئ۸رکد

رتمح۸ےس۸۸اینپ۸دروخاہ ۸ے۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸رکاؾ۸ےس۸داع۸یک۸نیانرظ

 ۔ٓانیم۸،وبقؽ۸افر۸انعف۸رفامںیئ

 

 ااعلرض

 ہنع۸هللادمحم۸ارتخ۸افعا

 رکایچ۸،انمظ۸ٓاابد،۴۰/۴۔۸۔یج۲
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  ح  ال ر  ن  ٰم ح  ال ر  الل   م  س  ب  
 ی 

 

 زییرضحت۸سمش۸ربت۸اعترػ

۸دیےک۸رم۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یدنجخ۸نیاباب۸امکؽ۸ادل۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸زیرضحت۸سمش۸ربت

۸وک۸میظع۸ےس۸ومالان۸رفیم۸یےھت۔۸ونثم۸ےک۸خیش۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸رفیم۸نیان۸الجؽ۸ادلےھت۸افر۸ومال

۸رفیم۸رہشت۸احلص۸نویئ ۸ومالان ۸اعاقشہن۸قّلعت۸افر ۸افر ۸وج۸فااہلہن     زیی۸رضحت۸سمش۸ربتاک

  زییربت۸نیہگج۸ہگج۸اظرہ۸نوا۸اس۸فہج۸ےس۸رضحت۸سمش۸ادل۸ںیم۸یفہ۸ونثم۸وچ ۸ہکےس۸اھت۸

 ؎  وہشمر۸نواکچ۸ے۸۸۸۸رعش۸وت۸تہب۸ہ۸ہیرفنش۸نوا۸افر۸ یھ۸ضیف۸اک۸امکِؽ ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح

 رفؾ     ومالےئ۸   دش۸    ہن۸     رہسگ۸       ومولی

 دش      ہن۸      زییربت    سمش۸     الغؾِ         ات

 الماقت۸یک۸زییربت۸نیافر۸رضحت۸سمش۸ادل۸رفیم۸ومالان

 ؎۸  رکےت۸ےھت۸۸۸ایک تحایس۸فعض۸ںیم۸وسدارگف ۸یک۸ہیلع۸هللا۸رضحت۸سمش۸رۃمح

 نوےئ     ےیل   رتشن۸    اک  درد۸   ںیم  دؽ۸   نو ۸    رھپات

 نوےئ۸    ےیک   رطضم۸    وک۸    دفون ۸   نمچ۸     ف۸    رحصا

ر                                                                                           ت

  

 اخ

۸ایہٰل۸ںیم۸ےنیس عل۸یک۸قشعِ

 

۸ش آاگ۸لثمِ

ع

۔۸یھت۸راصق ۸در۸دبر۸اس۸وسہتخ۸اج ۸وک۸رھپا۸رہ۸ۂ

۸یاطع۸رفام۸وج۸ریم۸اسیدنبہ۸ا۸ہک۸اے۸دخا!۸ےھجم۸اانپ۸وکیئ۸ےس۸داع۸امیگ۸دؿ۸دخاےئ۸اعتٰیل۸کیا

 ؎  لقتنم۸نو۸۸۸۸ںیم۸اام ت۸اس۸ےک۸ےنیس۸ہیٓاگ۸اک۸لمحت۸رکےکس۸افر۸

 ےھجم        اتلم۸        وکیئ       دنبہ۸        دخا۸       اے

 رتے     نو۸     القئ۸     ںیم    ونعم ۸      حیحص     وج
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 رکف    رُپ    اک۸    اس۸     ہنیس   ےس۸   قح۸    قشع

ر۸   رُپ۸    ںیم   ےک۸  اس۸   وک۸  دصػ۸   افر
 
 رکف  د

 

 رکے       وج۸     لمحت۸      اک۸     ٓاشت۸      ریمی

 ےلم     ایرب      اب۸     وک   ھجم۸      دنبہ۸     وکیئ

ےچنہپ۔۸۸فتق۸لچ۸ڑھکے۸نوےئ۸افر۸وقہین۸افر۸ااہلؾ۸نوا۸ہک۸رفؾ۸اجؤ۔۸ایس۸داع۸وبقؽ۸نویئ۸ہی

رساےئ۸ےک۸درفازے۸ےک۸اسےنم۸۸،نوےئ۸میقم۸رساےئ۸ںیم۸ربجن۸)اچفؽ(۸رففوش ۸یک

۸زعمز۸کیا ۸ف ۸اھت۸اہج ۸رہش۸ےک۸امعدئ ۸ےتھٹیب۸نیوبچرتہ ۸رفیم۸ایس،ےھت۸ٓا ۸ومالان ۸رپ      اقمؾ

۸۔۸رھپ۸دفون ۸زبروگ ۸یکالماقت۸نویئ۸یک۸ہیلع۸هللا۸ۃمحر۸زییافر۸سمش۸ربت۸ہیلع۸هللا۸رۃمح

۸ںیم۸یئک۸یئک۸،رشفع۸نوںیئ۸الماقںیت۸ںیم۸ اہنتویئ ۸دنب۸رمکہ وک۸۸اہج ۸ یس۸سلجم۸نویت۸رفز

فہ۸ھچ۸۸یٓاگ۸رھب۸د۸رضحت۸سمش۸ ے۸ایک۸ںیم۸۔۸ومالان۸ےک۸ےنیسہن۸نویت۸ااجزت۸اج ے۸یک

 ؎۸  ےس۸اظرہ۸ے۸۸۸رفیم۸تافر۸زغایل۸یدرتف۸ونثم

 ںیم دؽ۸ رمے۸  ایک  اید وھپکن۸  اج ۸ وسہتخ۸   اے

 ںیم دؽ۸  ےرم  ایدر اک۸ ٓاگ۸ اک۸  زؿ۸ ہلعش۸  ے

 اکحتی

۸رفیم۸ ۸دتر۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸ومالان ۸وخارزؾ۸ےک۸،وغشمؽ۸ےھت۸ںیم۸سیدرس۸ف اشہ

دؿ۸۸کی ے۸ا۸ہیلع۸هللا۸اؿ۸ےک۸ولعؾ۸اک۸ہلغلغ۸دنلب۸اھت۔۸رضحت۸سمش۸رۃمح۸رہش۸ںیم،وناےس۸ےھت

۸۔ومالان۸ربھگاےئگ۸افر۸رعض۸ایکںیڈاؽ۸د۸وحض۸ںیم۸یبیرق۸مامؾ۸اتکںیب۸ااچکن۸ٓارک۸ومالان۸یک

    ے۸رھپ۸اکنؽ۸رک۸مامؾ۸اتکںیب۸ہیلع۸هللا۸!۸رضحت۸سمش۸رۃمحہیرسام۸یملع۸یتمیق۸اہک۸رضحت۸ریم

رضحت۸سمش۸۸اس۸رکاتم۸ےس۸ومالان۸رپ۸ڑبا۸ارث۸نوا۔۸،ہن۸اگل۸اھت۸اپین۸نج۸رپ۸ذرا۸ یھ۸ںیوح۸اہل۸رکد

۸بج۸رضحت۸رفیم۸نکیل۸،ےتھجمس۸ےھت۸ویاہنےھت۸،۸دنلقراہن۸ذماؼ۸اھت۸،۸اعؾ۸ولگ۸د۸مگ۸انؾےلہپ۸تہب۸

 ۔اک۸دفر۸دفر۸رہشہ۸نوایگ۸ہیلع۸هللا۸نوےئ۸وت۸رضحت۸سمش۸رۃمح۸تعیبدقتعم۸نورک۸۸ہیلع۸هللا۸رۃمح
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 اکحتی

ااچکن۸ومالان۸ےس۸اغبئ۸نوےئگ۔۸ومالان۸۸ہیلع۸هللا۸ابر۸رضحت۸سمش۸رۃمح۸کیا

مت۸ ے۸!ہک۸اھبیئ۸ےس۸ولعمؾ۸ایک۸ یس،رفس۸ایک۸ےیلنوےئ،۸ڈوھڈن ے۸ےک۸۸ےب۸نیچ تیاہن

۸اھکید۸اشؾ۸ںیم۸ ے۸اںیہن۸اہ !۸ںیم:صخش۸ ے۸اہک۸کیے۸؟۸ا۸اھکیامہرے۸رضحت۸سمش۸وک۸د

حبص۸۸ہک۸اہےئ۸اس۸اشؾ۸یک۸ایافر۸فااہلہن۸رفام۸ٓاہ۸یک۸کیافر۸ا۸نویئگ۸یاطر۸ے،۸ومالان۸رپ۸تیفیک

 راتہ۸ے۔۸امہرا۸سمش۸سج۸ںیم۸نویگ۸یسیک

 ولگ۸رضحت۸سمش۸۸رک۸افر۸ یھ۸ھکید۸ےب۸ینیچ۸یک۸ے۸ہک۸ومالان۸رفیم۸ںیم۸خیاتر

 ۔وک۸ومالان۸ےک۸اپس۸ےل۸ٓاےئ۸ہیلع۸هللا۸وک۸ڈوھڈن ے۸لکن۸ےئگ۸افر۸رضحت۸سمش۸رۃمح۸ہیلع۸هللا۸رۃمح

 اصبح۸اہمرج۸یکم۸هللادماد۸ا۸رضحت۸احیج۸اراشد

۸رفیم۸ایرفام ۸ویرپ۸اس۸دق۸ہیلع۸هللا۸رضحت۸سمش۸رۃمح۸ہک۸ومالان ۸ویا ےد۸ ر

 

 
ّ

 

حت

۸فیرعت۸یک۸زیرعش۸رہش۸ربت۸افر۸یئک۸ےک۸انؾ۸رپ۸ومالان۸وک۸فدج۸ٓاایگ۸زیہک۸رہش۸ربت۸ینوےئگ۸ےھت۸

ےس۸ومالان۸۸ےک۸ضیف۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸زییے۸ہک۸رضحت۸سمش۸ربت۸ہیرفامےئگ۔۸ابت۸۸ںیم

 اےنت۸دنلب۸اقم۸دمت۸ںیم۸لیلقرۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ رفیم
ِ
ةسن۸عم۸اقحل۸ےس۸۸یافر۸وق۸تیفال۸ؾ

ببس۸۸اتلم،۸ایس۸فہ۸اقمؾ۸ںیہن۸ربس۸ےک۸اجمدہات۸ےس۸ یھ۸ف ػ۸نوےئگ۸ےھت۸ہک۸ڑکنرشم

 نواجات۸اھت۔۸یاک۸احؽ۸اطررکشتےس۸ومالان۸رپ۸

۸رضحت۸خیش۸ںیم۸خیاتر ۸افر ۸اھت ۸رضحت۸دمحم۸نب۸کلم۸داد        ے۸ہک۸الص۸انؾ

۸ےھت۔۸ف یامدر۸زاد۸۸وقنمؽ۸ے۸ہک۸رضحت۸خیش۸ یھ۸ہیافر۸۔ٓاک۸اک۸بقل۸اھت۸زییربت۸نیسمش۸ادل

 ۔ایرکد۸ ے۸دیہش۸نیٓاک۸وک۸احدس۸ھ۸ںیم۴۲۳نس۸۸

ا

ع
 

 اہشدت۸فاق

۸کیے۸ہک۸ا۸وی  لیصفت۸اہشدت۸یک۸یک۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸زییسمش۸ربت۸رضحت۸خیش

۸رمابق۸ےھت۸ہک۸است۸ٓادیم۸ںیم۸ےرجح۸کیا۸زییافر۸رضحت۸سمش۸ربت۸رات۸ومالان۸رفیم
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۸ٓافاز۸د۸ےدرفاز ۸افر۸رفام۸یرپ۸ٓاےئ۸، ولداع۸رباےئ۸نتشک۸ا’’: ای۔۸رضحت۸وک۸فشک۸نوا

بس۸ےب۸نوش۸، ے۸رعنہ۸امرا۸۸۔۸رضحت۸خیش۸ایہلمح۸رکد۸ےس۸یبج۸ابرہ۸ےلکن۸،۸رھچ‘‘وخادنن۸

رخاب۸۸تیوخؿ۸ھچک۸ہن۸اھت۸افر۸اقالتؿ۸اہنۂوت۸فاہ ۸زجب۸دنچ۸رطق۸اینوےئگ۸افر۸بج۸نوش۸ٓا

 ےھت۔۸ءاس۸فتق۸ےک۸اطلسؿ۸ارعلاف۸۸رمے۸۔۸اھکل۸ے۸ہک۸رضحت۸خیش۸احتل۸ںیم

۸وم۸تزغایل۸اینپ ۸رفیموک ۸رمدش۸رضحت۸۸ ے۸اےنپ۸خیش۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸الان      ف

۸یک۸زیوج۸سمش۸ربت۸ے۔۸اتلمؿ۸ںیم۸ےک۸انؾ۸ےس۸وموسؾ۸ایک۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸زییربت۸نیسمش۸ادل

 ،ےتھجمس۸ںیہ۸اک۸ریپ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸ومالان۸رفیم۸اؿ۸ہ۸وکےس۸۸ے۸ضعب۸ولگ۸یطلغ۸اجیت۸ربق۸اتبیئ

۸نکمم۸ے۸ہک۸ایس۸ہیاہتبل۸۸۔ے۸ایگ۸ایوک۸دوھاک۸دوعاؾ۸،۸۸ےتقیقح۸ابت۸الخِػ ۸ہی احال ۸ہک

۸ںیہ۸ےک۸رمدش۸رہسگ۸ںیہن۸رضحت۸رفیم۸ہیاصبح۸دموفؿ۸نو ۸رگم۸۸وکیئ۸ یھ۸اہی انؾ۸ےک۸

۸وکیئ ۸اس۸اتکب۸اک ۸انرظ۸ےس۸ںیہن۸زیربت۸۸اتلمینقّلعت۸افر ےئ۸داعرضحات۸ےس۸۸نیے۔

 دروخاہ ۸ے۔۸یک۸وبقتیل

 

 داع۸ااعلرض۸ارقح۸اطبلِ                                                  

 ہنع۸هللادمحم۸ارتخ۸افعا                                                    
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 فلاتکب۸از۸ؤم۸اعترِػ 

 

 دےیھکی   اہنپ ۸   درِد۸  دااتسِؿ۸    یک   دؽ۸   ےلہپ

 دےیھکی  اتاب ۸  سمش۸ رپ  دؽ۸   ٓاافِؼ    مغ  رھپ

 

 مغ راِز۸  اک۸ اھت۸ وج۸  ںیم  ےک۸ےنیس زییربت۸سمش

۸  اس
ِ
 دےیھکی  اہنپ ۸  درد۸  فہ۸   ںیم  قشع۸ اتکب

**** 

 اعمل   اک۸     اگنہ۸    یک   ا ؿ۸   ہپ۸   دجسہ۸    زنیم

 رگج   وخِؿ۸  رما۸  اھت۸    ربانس۸    وج۸    ایگ   ربس
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م   ح   الل   ب س  ٰمن  ال ر
ح    ال ر

 ی 

 اابتقس۸فااختنب۸زیسمش۸ربت ویاؿاعمرػ۸د

 اجمدہات۸ِؿ در۸ایب۸حیرتہمج۸ف۸رشت۸عم

 را       ونج ۸      ف۸      وسدا     مین     وسبزا

 را   وخ ۸   ومج۸  دؾ۸    رہ۸     ٓااشمیم    در

ولسک۸ افر۸راہِ ۸اطع۸رکےت۸ںیہ۸قشع۸وک۸مہ۸وسز۸افر۸فاریگتف۸افر۸ونجِؿ ۸ویایگدرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

 ۔ںیہ۸ےتیپ۸ؿج۸وخرہ۸ہحمل۸وم۸ںیم

حااِت ۸بیغ۸رفح۸وک۸اعمل۸ِقح۸یک۸ہک۸اعقش۸ِرفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸ومالان۸رفیم
ف

 

ن

رکؾ۸۸ےس۸وج۸

۸ِِاطع۸نوےت۸ںیہ
ِ
ے۸فہ۸۸ےس۸اطع۸نویت۸بیغ۸رفح۸وک۸اعمل۸ِےس۸وج۸وخوبش۸اؿ۸یک۸یقیقح۸افر۸وبحمب

اعؾ۸وطر۸رپ۸(۸افر۸ونج ۸)۸تبحم(۸وج۸ویایگے۸ہک۸وخد۸وسدا۸)د۸اس۸دقر۸تسم۸ف۸رساشر۸رکیت

رطضم۸اجون ۸ےس۸۸فاول ۸ےک۸رپفاون ۸یک۸هللافر۸وسہتخ۸دننکہ۸ے۸فہ۸اؿ۸ا۸اشعؼ۸وک۸فارہتف

ہک۸وخد۸وسدا۸افر۸ونج ۸۸ںیہ۸ویا ےد۸ےسیہک۸مہ۸ا۸رفامےت۸ںیہ۸انچ ۸ہچوسہتخ۸نو ے۸اتگلے۸۔۸

ےک۸اشعؼ۸افر۸اجمز۸رپہ ۸۸ے۸ہک۸داین۸ہیفہج۸۸افر۸اس۸یک۸تبحم۸ےس۸الجےت۸ںیہ۸ٓاشت۸ِوک۸اینپ

۸افر۸وخاشہ۸وک۸قح۸اعتٰیل۸رمیض۸افر۸اعاقشِؿ۸قح۸اینپ۸اچےتہ۸ںیہ۸لیمکت۸وخااشہت۸یک۸وت۸اینپ

رہ۸فتق۸اجمدہات۸۸افر۸وخاشہ۸ےک۸اتعب۸رےنھک۸افر۸سفن۸وک۸وخِؿ۸ٓارزف۸الپ ے۸ںیم۸رمیض۸یک

افر۸۸اکےتپن۸ںیہ۸ٓاامسؿ۸ یھف اس۸ےک۸لمحت۸ےس۸زنیم۸افر۸دؽ۸رپ۸وج۸مغ۸ربداتش۸رکےت۸ںیہ

 ے۸اقمؾ۸ہن۸داع۸اک۸اؿ۸یک۸اس۸احتل۸ںیم
ھی
 

چ

 ؎  وپ

 اعمل  اک۸   ایدرف  یرت  دؽ۸  نوےئ۸  وٹےٹ    اے

 ادناز رکؾ۸    اگنہ۸  ہپ۸  دؽ۸  نوےئ۸ وٹےٹ۸    اے

 

  ے اہنپ ۸ درِد۸   ےریت  وک۸  ھجم۸   ایاتب  دؽ۸  اشنِؿ 

 ارتخت                                                                                           
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 ۸ایےئاجمدہہ۸ےک۸اس۸در۸رگم
ِ
اتلم۸ے۸۸اسیا۸رقب۸ یھ۸وخؿ۸ےس۸وبعر۸رپ۸اؿ۸ےک۸بلق۸وک۸ااعنؾ

   ؎۸۸  تغل۸ےک۸اافلظ۸اقرص۸افر۸اعزج۸نوےت۸ںیہ۸ےیلذلت۸ےک۸۸سج۸یک

 ے     ںیم    اخاقنہ۸    ہن۸     ںیم     دکیمہ

      وج

ّ ب

 

 ے       ںیم       ابتہ۸     دِؽ۸     ت

 

 وشد   یم   رپا ۸   وچ۸   دربل۸  ٓا ۸    ںوےئ

 وشد   یم   ا ریح   ہلمج۸   اہ۸   زاب ۸    اںی

 رفمت                                                                                           

۸اجون ۸کت۸یتچنہپ۸قح۸یک۸امظع۸ےس۸اعنیقشِ ۸وخوبش۸بج۸ا ڑ۸رک۸رعشِ ۸یک۸یقیقحوبحمب۸ِ ۸اس

 ؎۸  ںیہ۸نواجیت۸تریح۸وحم۸ِمامؾ۸زابںین۸ےیلرک ے۸ےک۸۸ؿذلت۸وک۸ایب۸ے۸وت۸اس۸فتق۸اس۸یک

 ںیہ    ےتھکید  رکؾ۸  اک۸  اؿ۸   مہ۸   رپ۸  دؽ۸   وج

 ںیہ    ےتھکید    مج۸  اجؾ۸   از۸  ہہب۸  وک۸  دؽ۸    وت

 ؎ ے۸۸نویت۸ومالان۸ےک۸اس۸رصمہع۸ےس۸ یھ۸اتدیئ۸رشح۸یک۸اس

 ازف    ام۸    ہک۸     ے۸   تسم۸   ام۸    از۸    ابدہ

 ۔ےس۸ اس۸۸ہن۸ہک۸ںیم ے۸ تسم۸ ےس۸ ھجم۸ ابدہ۸

 ؎  افر۸اس۸رصمہع۸ےس۸ یھ

 ہ     ام  وجشِ   دگاےئ۸  وجشش۸  در۸  ابدہ

۸وجشِ ۸ےریم۸ںیم۸قشع۸اےنپ۸وجش۸ف۸یتسمۂہک۸ابد۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸ومالان۸رفیم

 الغؾ۸ف۸دگا۸ے۔۸قشع۸یک

 رمدش۸ِؿ ایب۸در

 را ںید سمش زففر ددیؾ

 را    ںید    رخف۸   زیربت   اشہ
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 ۔ںیہ۸نیافر۸رخف۸د۸ںیہ۸زیرمدش۸وک۸وج۸اشہ۸ربت۸نیاےنپ۸سمش۸ادل۸اھکیمہ۸ ے۸درتہمج۸فرشتحی:۸

تبحم۸ افرےب۸اتابہن۸رفطِ ۸اھکیدفر۸ےس۸د۸اےنپ۸رمدش۸وک۸ںیہک ےولعمؾ۸نوات۸ے۸ہک۸ومالان

افر۸فہ۸۸اھکیوک۸د۸نیادلہک۸مہ۸ ے۸رضحت۸سمش۸۸ںیہ۸رفامےت۸انچ ۸ہچااعشر۸نوےئگ۔۸۸ہی ںیم

 (ںیہ۸ےس۸انیش۸تاملکت۸تبحم۸ف۸دیقع۸ہی۔۸)ںیہ۸نیافر۸رخف۸د۸ںیہ۸زیاشہ۸ربت

 را  ٓاامس ۸  رچاغ۸  ف۸   مشچ۸  ٓا 

 را  زںیم    ۂدننک    زدنہ   فا 

 ۔ےک۸زدنہ۸رک ے۸فاےل۸ںیہ افر۸زنیم۸ےک۸مشچ۸ف۸رچاغ۸ںیہ۸نید۸فہ۸ٓاامسِؿ رتہمج۸فرشتحی:۸

 ےک۸زدنہ۸رک ے۸فاےل۸ںیہ۸افر۸زنیم۸ےک۸ٓاامسؿ۸ےک۸مشچ۸ف۸رچاغ۸ںیہ۸تقیف۸فر۸تعیفہ۸رش

ہن۸۸ہیوک۸ونمر۸افر۸زدنہ۸رکات۸ے۸افر۸بج۸۸اطتع۸اک۸ونر۸ٓاامسؿ۸افرزنیم۸فاول۸ ۸یک۸هللا۸ینعی

افر۸ااسس۸۸رضحات۸وموقػ۸ہیلع۸ہی۔۸سپ۸اقبےئ۸اعمل۸ےک۸ٓااجےئ۸یگ۸تمنو ۸ےگ۸ایق

 ے۸رگم۸وقبِؽ ۸یتلم۸میلعت۸یک۸تاسھت۸تبحم۸افر۸دیقع۸ےک۸اؿ۸ااعشر۸ےس۸خیش ۔۸وتسؿ۸ںیہف

۸ہک۸سج۸دقر۸وچٹ۸ںیم۸ای ے۸وجاب۸د۸ یس۸؟داؾ۸ںیہ۸ےک۸ایک۸یدلہ: ے۸وپاھچ۸ےصخش۸ہک۸ یس

۸یک۸اعتٰیل۸هللا۸ے۸نج۸ےک۸بلق۸ںیم۸نویت۸اؿ۸ہ۸وک دقر۸ یھ۸فاول ۸یک۸هللا۔۸سپ۸ا درد۸نو

 بلط۸اک۸درد۸نوات۸ے۔

 هللاةسن۸عم۸ا۸اشِؿ 

 ام    ابِؿ ایب   دنارد۸   انکرے

 ام  اجِؿ  ف۸ دنارد۸دؽ۸۸رقارے

راتھک۸۸ہہگ۸قشع۸ف۸تبحم۸ف۸رعمتف۸ے(۸انکرہ۸ںیہن )۸رماد۸وجال ۸اب امہرا۸ایبرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

 ؎  ایہک۸وخاہج۸اصبح۸ ے۸رفام۸اسیج

 اھت زدنا ۸   یھ فتعس۸  ںیاب  اعمل۸ ےھجم۸ رگ۸  ایک   بجع

 اھت  اب ایب  اک۸ سج۸ الاکم ۸ نو ۸ فہ۸ وت۸   یھ  فیشح  ںیم
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۸ٰیمظع۸فہ۸معنِ ۸ہیافر۸۸ےب۸رقار۸رےتہ۸ںیہ۸قح۸ںیم۸امہرے۸دؽ۸ف۸اجؿ۸بلط۸افر۸فوصِؽ ۸افر

۸ایفاص۸یاس۸ےک۸قلعتم۸اےنپ۸ٓارخ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاالتم۸ومالان۸اھتون۸ے۸ہک۸رضحت۸میکح

 ‘‘رے۔۸رہ۸فتق۸ےب۸نیچ۸ےیلےک۸۸افر۸دخاےئ۸اعتٰیل’’  رفامےت۸ںیہ۸ںیم

ےک۸اخص۸وبقمؽ۸۸اعتٰیل۸هللارصػ۸ا۸ےب۸ینیچ۸ہیات۸ے۸ہک۸ہنع۸رعض۸رک۸ارقح۸ارتخیفع

    ےیلےک۸۸نج۸ےک۸ولقب۸قح۸اعتٰیل۸۔ے۸تبحص۸ف۸قلعت۸ےس۸اطع۸نویت۸فر۸وبحمب۸دنبف ۸یکا

فملس۸۸ہیلع۸هللا۸ے۔۸روسؽ۸ارکؾ۸یلص۸معن۸اہھت۸یتگل۸ہیےس۸۸اپس۸ےنھٹیب۸اؿ۸ہ۸ےک ںیہ۸ےب۸نیچ

 ؎  ےک۸ولقب۸ںیہ۸اک۸دعمؿ۸اعرنیف۸ی  دعمؿ۸ے۸افر۸وقت۸ےیلےک۸۸ہک۸رہ۸ےش۸اراشد۸رفامےت۸ںیہ

 رکدے  دؽ۸  اانپ۸  ےک۸  دؽ۸  نوےئ۸  ےتلج۸   رقبی

 ے    اجیت   اگلیئ    ے۸    ںیہن   یتگل  ٓاگ۸   ہی

در۸اتکب۸افر۸املسمان ۸در۸وگر۸۸ولگ۸اہک ۸،۸املسمین۸ےسیا۸انہک۸ہک۸اب۸اس۸زام ے۸ںیم۸افرہی

ہن۸۸ف۸ٓاامسؿ۸ یھ۸زنیم۸ہیہن۸نو ۸ےگ۸وت۸فاےل۸۸هللاے۔۸سج۸دؿ۸ا۸دوھاک ینضحم۸اطیش۸ہیوت۸

۸اچہپؿ۸بس۸وک۸ںیہن۸ےگ۔۸اہ ۸اؿ۸یک۸رںیہ۸انوےتفاےل۸دیپ۸هللاکت۸ا۸تمنو ۸ےگ۔۸ایق

۸لچ۸اجےئ۸اگ۔۸نج۸یک۸اتپےس۸ولعمؾ۸رک ے۸ےس۸اؿ۸اک۸۸ف دنب۸،۸اےنپ۸اموحؽ۸ےک۸کین۸نویت

ےگل۸تبحم۸مک۸نو ے۸۸یک۸داین،نو۸ارکف۸دیپ۸ٓارخت۸یک،تبحم۸یک۸اعتٰیل۸هللا۸تبحص۸ےس۸دؽ۸ںیم

االتم۸۸فاال۸ے۔۸رضحت۸میکح۸هللانو ے۸ےگل۸وت۸ھجمس۸ول۸ہک۸فہ۸ا۸دریتس۸افر۸االخؼ۸ف۸اامعؽ۸یک

نو ۸وت۸اؿ۸۸ےتھٹیب۸دس۸ٓادیم۸ںیم۸تبحص ہک۸سج۸یک۸رفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یومالان۸اھتون

 فاال۸ے۔۸هللاربتک۸ے۸،۸ا۸اصِبح۸ہینب۸ےئگ۸وت۸ھجمس۸ول۸ہک۸۸کین۸ یھ۸ھچ۸ٓادیم۸ایارگ۸اپچن۸۸ںیم

 رتا  دیامن ںید ف۸ قح۸  الصح

 ام   اطلسؿ۸    اشنہشہ۸   امجؽ

۸نیرضحت۸الجؽ۸ادل۸ہیلع۸هللا۸زروکب۸رۃمح۸نیرضحت۸اطلسؿ۸الصح۸ادلرتہمج۸فرشتحی:۸

ےلہپ۸۸نیےک۸ڑبے۸صلخم۸افر۸اخص۸دفہ ۸ےھت۔۸رضحت۸الصح۸ادل۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸رفیم

۸،نوا۸سگردفاکؿ۸ےس۸۸اک۸اؿ۸یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸رکےت۸ےھت۸۔۸ومالان۸رفیم۸ایوس ے۸اک۸فرؼ۸انب

ےس۸اافہق۸۸وک۸بج۸یشغ۸۔۸ومالانایرکد۸یٓافاز۸ ے۸ومالان۸رپ۸احؽ۸اطر۸وس ے۸اک۸فرؼ۸وکےنٹ۸یک
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۸وت۸رضحت۸الصح۸ادل ۸اب۸ےھجم۸اینپ۸:۔رعض۸ایکیھت۸دبؽ۸یکچ۸داین۸ےک۸بلق۸یک۸نینوا

 ؎  وبقؽ۸رفامےیئ۸ںیم۸رمہاہ

 ںیم دؽ۸ رمے۸  ایک  اید وھپکن۸ اج ۸ وسہتخ۸  اے

 ںیم  دؽ رمے۸  ایاک۸در ٓاگ۸ اک۸ زؿ۸ ہلعش۸  ے

 فبجمت                                                                                      

 ٓاامس  ہن۸  زںیم فہ۸ اب۸ اکم ۸ فہ۸ ہن۸ زام ۸ فہ۸  اب

 ںیم   اگنہ۸   یرم ٓاےک۸   اید  دبؽ۸ اہج ۸     ے  وت۸

ر                                                                                        

 

ت
 اص

 رمق ف۸ سمش۸  دفرسے۸ ھچک۸  ںیہ  ےک۸  دؽ۸   اکانئِت 

 ے   انبایل  اانپ۸ ےک۸ الج۸۸نمیشن رما۸   یلجب  ےک۸    رگا

ر                                                                                        

 

ت

 

 اخ

اؿ۸اک۸امشر۸نوات۸۸ںیم۸ءالم۸ہک۸ااکرب۸افایل۸وک۸فہ۸ضیف۸نیتبحص۸ےس۸رضحت۸الصح۸ادل۸ومالان۸یک

 ؎  ے۸۸۸۸ےس۸یتلم۸تبحص۸ہ۸معن۸وت۸الہ۸دؽ۸یک۸ہیے۔۸افر۸

 راہ   اک۸  یہی  ے۸   یک  ےنلم۸    ےس۸    اؿ

 رک      ادیپ       راہ۸      ےس۸     فاول ۸    ےنلم

 ؎  زپے۸اگ۸۸۸تبحم۸ے۸وت۸ارمفد۸فاول ۸ےس۸انلم۸ہ۸ےس۸ارمفد

 ادیپ ےس۸ زر۸ ہن۸ ےس۸ فوظع ۸  ہن۸ ےس۸ اتکںو ۸  ہن

 ادیپ   ےس۸  رظن۸   یک  زبروگ ۸   ے  نوات۸   دنی

مہ۸۸ےیلتبحص۸ےک۸۸ے۸افر۸ایھچ۸تبحص۸دلج۸لم۸اجیت۸یمہ۸وک۸رُب۸ہک۸اس۸زام ے۸ںیم۸اوسفس

 ؎  اہھت۸ےگل۸۸۸۸اؽ۸ےسیکالزف۸دفتل۸ِہیوت۸۸نویت۸وک۸التش۸ںیہن

 ہتفگش    اجؤ۸  نو     ےس۸     ویلک      ےہک۸     وج۸    رصرص

 ںیم   نمچ۸   یگ  ںیاجسد  وک۸  اشوخ ۸   فہ۸   ےک۸  لھک۸  ایک
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 وت    رحس۸    ابدِ     یھبک   وک۸    اؿ۸    رگ۸    دے ڑیھچ     اہ 

 ںیم   نمچ۸   یگ   ںیاٹُلد   وک۸   وخوبش۸   فہ۸   ےک۸ ۸لھِک  رھپ

ر                                                                                           ت

  

 اخ

ا۸رفح۸افر۸تبحص۸ِیامہر۸اک۸ے۸فہ۸میسن۸افر۸ابدِ ۸۸یلقّلعت۸وج
ّ
   فاول ۸رپ۸۸هللاقح۸اک۸ے۔۸ا۸ِؿ اخص

۸فاول ۸وک۸ یھ۸فر۸اؿ۸ےک۸اپس۸ےنھٹیبا۸وج۸اؿ۸وک۸ یھ۸ںیہ۸ٓایت۸فرػ۸ےس۸فہ۸نواںیئ۸یک۸قح۸اعتٰیل

ابوخوبش۸نوےت۸نوےئ۸ےب۸وخوبش۸۸ ایلک۸ہی میسن۔۸دبفؿ۸ابدِ ںیہ۸ےک۸ونر۸ےس۸ونمر۸رکیت۸تیدہا

۸یک۸هللا ںیم۸ ویلک۸رفوح ۸یک۸یفرح۸امہر۸ے۔۸ایس۸وتڑیت۸ہ۸ابِد۸میسن۸لیس۸اؿ۸یک۸وی ۸ہک ںیہ

وخد۸۸ہیے۸افر۸رھپ۸۸تبحص۸ےس۸وٹیتٹ۸فاول ۸یک۸هللارصػ۸ا۸لیس۸وج۸وخوبش۸ے۸اس۸یک۸تبحم۸یک

ربتک۸۸تبحص۸یک۸وخوبش۸دار۸رکات۸ے۸۔۸اؿ۸یک۸وخوبشدار۸نواجات۸ے۸افر۸دفرسف ۸وک۸ یھ۸ یھ

ہلسلس۸فلس۸ےس۸فلخ۸۸ہیافر۸۸فاےل۸ےننب۸رشفع۸نواجےت۸ںیہ۸هللا۸ےس۸دفرسے۸ولگ۸ یھ

 ؎۸  اک۸رعش۸ےرۃمح۸اہلل۸۸ہیلع۸ کت۸الچ۸اجراہ۸ے۔۸العہم۸یلبش۸تمکت۸لقتنم۸نوات۸ایق

 ے    یتہک  یرحس  میسن  ہی  ےس۸  ۸لگ   ںوےئ

 لچ وک۸  ریس  ٓا۸ ے۸  رکیت  ایک  ںیم ہچنغ۸ ۂرجح

فرح۸امہرے۸دؽ۸۸ے۸ایس۸ںوےئ۸لگ۸وک۸ےل۸رک۸اڑاجیت۸یرحس۸ہچنغ۸ےس۸میسنۂفرح۸رجح۸سج

۸تبحص۸اس۸وک۸ےل۸رک۸اڑاجیت۸فاول ۸یک۸هللاتبحم۸اک۸وج۸درد۸اہنپ ۸ے۸ا۸یک۸هللا۸ےک۸وگوش ۸ںیم

وک۸۸ےس۸یل۸ اویلگن۸اینپ۸ےک۸وکیئ۸یرحس۸میسن۸اظرہ۸نواجات۸ے۸افر۸ارگ۸ریغباہنپ ۸۸ے۸افر۸فہ۸دردِ 

اےنپ۸دؽ۸۸ےک۸اجبےئتبحص۸۸فاول ۸یک۸هللافرح۸ا۸۔۸ایس۸نویگ۸ا اجرگ۸ںیہن۸وبشوھکؽ۸دے۸وت۸وخ

افر۸۸وخوبش۸اظرہ۸ہن۸نویگ۸تبحم۸یک۸یک۸اعتٰیل۸هللاےس۸زتفاؤےگ۸وت۸ا۸ہقیفر۸یرطف۸ریغ۸ یس۸لیس۸یک

فاول ۸۸هللا ۔یگ۸نوےئ۸انف۸نواجںیئ۸ےیلاےنپ۸ادنر۸۸الصںیتیح۸یک۸تبحم۸ ایلک۸اجون ۸یک۸یامہر

 ؎  وقحؼ۸ںیہ۸تبحص۸ےک۸نیت۸ےک۸اپس۸زابؿ۸ہن۸ےنب۸اکؿ۸ےنب۸افر۸اابتع۸رکے۔۸اؿ۸یک

 اید  وک۸ اؿ۸ رھک۸ قح۸  نیت  ںیہ  ےک۸   خیش

 داایقن      ف۸        اابتع۸        ف۸       االطع

ر                                                                                          ت

  

 اخ



  

  

رزی 24 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 ؎   ےس۸ابز۸رانہ۸۸۸۸وخد۸رایئ۸افر۸اینپ( ۱رھپ۸اؿ۸ےک۸وشمرف ۸رپ۸لمع۸رکان۔۸( ۰رکان۔۸۸ؿاحتل۸ایب۸اینپ( ۴

 ہ را        ے۸          اتد  اتب       سب۸       وت۸      رب     ہ۸ را

 ے         ؾ۸ اک           اک۸           رہف۸ را         انلچ۸        ہ را

 رپ    دفش۸    اگ۸    ےلچ۸    ےل۸   رمدش۸   وک۸    ھجت

 ے        ؾ۸ اخ       ؽ ایخ      رہف۸ ار       رتا۸       ہی

**** 

 نویگ        ےس۸       اکؾ۸        وت۸         اکایب

 نویگ    ےس۸       الکؾ۸        نسح۸ِ   ہک۸       ہن

 

 نویگ     ےس۸       ازتلاؾ۸          ےک۸      ذرک

 نویگ      ےس۸       اامتہؾ۸        ےک۸        رکف

 فبجمت                                                                                   

۸رفیم۸نیرضحت۸الصح۸ادل۸ارغلض ۸یسیافرا۸ابضیف۸ےسیا۸۸ںیمدنچ۸رفزہ۸تبحص۸یک۸ومالان

۸امؽ۸نوےئ۸ہک۸اؿ۸یک۸ابینط۸دفتلِ ۸رفامےت۸ںیہ۸ںیم۸فیرعت۸ےس۸امال  ہک۸رضحت۸ومالان

اک۸ ِٗاشہن۸مہ۸وک۸قح۸اعتٰیل۸افر۸تبحص۸افر۸اراشدات۸ےک۸اونار۸ںیم۸تیعم۸ینپا نیادل الصح

 ۔رعمتف(۸داھک۸رے۸ںیہ۸ِت امجؽ۸)ایلجت

۸اعرنیف۸اشِؿ 
ِ
 الکؾ

 داین  الہ۸  رب۸   داین دد۸رگ   چیہ  ہک۸  نک۸   سب

 ام      وگتفگےئ۸     ںیا     انہگ    ونشبدن۸   رگ

رےنہ۸دف۸فرہن۸۸ااحلؽ۸اانت۸ہ۸وگتفگ۸وک۸یف۸قح۸یک۸ہک۸رعمتف۸ف۸تبحم۸ِرفامےت۸ںیہرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

اؿ۸ےک۸افرپ۸۸رپ۸رخف۸ف۸انز۸ے۸فہ۸داین۸ےگ۸وت۸اؿ۸وک۸سج۸داین۸وگتفگ۸نس۸ںیل۸یامہر۸ہی داین۸ارگ۸الہِ

 ؎  دقر۸نواجفے۸یگافر۸ےب۸ریقح



25  

  

رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 اترے ےئگ۸ پھچ۸ بس۸ نوا۸  ای امن رہم۸  بج

 ایٓا رظن۸  اہنت۸    ںیم  زبؾ۸   یرھب  وک۸  مہ۸     فہ

 فبجمت                                                                                      

 نمچ   اہبرِ    ایک   یگ  اپھچےئ۸   اک۸  اس۸  امجؽ

 انریپ ںوےئ۸۸یک سج۸۸ہن۸یکس پھچ۸ ےس۸  ولگ 

ر                                                                                         ت

 

 اص

 اھت   انز۸   ہپ۸  اہبرف ۸   اینپ   وک۸  نمچ۸  نحصِ

 اھچےئگ   ہپ۸  اہبرف   یاسر  وت   ٓاےئگ۸   فہ

               

 رگجت  اے۸ ے۸  اانت۸ سب۸ وت۸ قشع۸ امکؽ۸ِ   ریما

 اھچایگ ہپ۸  زام ے۸  ںیم ےئگ۸ اھچ۸  ہپ۸  ھجم۸  فہ

 رگجت                                                                                         

 ے      انب۸ایل    اانپ۸  ےک۸  الج۸  نمیشن رما   یلجب   ےک۸    رگا

 ے۸وک۸رباےئ۸نکسم۸اجس۸ایل دؽ۸۸ےےس۸ریم ےک۸وھپول ۸  ومغ 

 رگجت                                                                                         

 ولسک۸وشِؼ ۸درایبِؿ 

 زد  دیاشن رسپ۸  اے۸  میلگ  ریزب  دلہ

 

ع

 رحصا  ۂا  ا دریل   وچ۸   زبؿ۸   لع

۸ ۸رشتحی: ۸اینپ!ڑلےکاے۸رتہمج۸ف ۸ڈوھؽ۸ہن۸انٹیپ۸یاہبدر۸اےنپ۸لبمک۸ےک۸ادنر  ،۸اچےیہاک

۸اینپ ے۸ہک۸ضعب۸۸ہی۔۸بلطم۸ںیم۸اؿےک۸امدنن۸دیم۸ف اجشتع۸اک۸رہلادے۸دریل۸ڈنھجا

۸احال ۸ہک افر۸ولخمؼ۸ےس۸رشؾ۸ف۸وخػ۸اھکےت۸ںیہ۸رےتھک۸ںیہ۸رگن۸وک۸یفخم۸ینیولگ۸اےنپ۸د



  

  

رزی 26 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 ؎  اچےیہاس۸فرح۸رانہ۸۸قح۸ںیم۸ااہظ۸رِ ۸اںیہن

 اچےیہ    ہن۸  رپفا    نو۸   الخػ۸   اہج ۸    اسرا

 اچےیہ      ہن۸  اجان    رمیض     وت۸   رظن۸    ِشیپ

 ہلصیف  ہی رک۸ وت۸ ےک۸  اجچن۸ ےس۸  رظن۸  اس۸  رھپ

 اچےیہ ہن۸  ایک ایک  اچےیہ  رکان۸   وت۸    ایک   ایک

 فبجمت                                                                                  

رافُۡونر الر  رۡومر  َیر ئ ٍم  ۃر ل
ٓ
یۃ…الر

ٓ
۸اشنین۸یہی اشہن۸ٗ ے۸اےنپ۸اخص۸دنبف ۸یک۸قح۸اعتٰیل۸اال

 ؎  المتم۸ےس۸المتم۸رک ے۸فاےل۸یک۸ یس۸ڈرےت۸ںیہ۸ے۸ہک۸فہ۸ںیہن۸رفامیئ۸ؿایب

 زییربت سمش۸  درسِ  در۸ وت۸  ٓایئ در۸  ارگ

ا    ںود

ع

ب
ت

  

 انف    اقبت۸    رہ۸   لیصحت    ن

۸ رمدش۸رضحت۸۸ےہک۸ارگ۸مت۸ریم۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸ومالان۸رفیمرتہمج۸ف۸رشتحی:

رشتک۸رکفےگ۸وت۸مت۸وک۸اس۸۸ملع۸ف۸رعمتف۸ف۸تبحم۸ںیم۸ےک۸درسِ ۸زیی۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعسمش۸ربت

 ھجمس۸رکقح۸۸ملع۸اطع۸نو ے۸ےک۸دعب۸اؿ۸وک۸اعتسمرِ ۸ونرِ ۸نج۸افصت۸رپ۸انز۸ف۸رخف۸ے۸حیحص۸فتق۸اینپ

۸فاول ۸یک۸هللاے۸ہک۸ا۸ہی رکفےگ۔۸بلطم۸راایتخ۸تیف۸دبع۸ف۸انفتیئ۸زاین۸اؿ۸رپ۸رکش۸ےک۸اسھت

دؽ۸۸ہینواجات۸ے۔۸رھپ۸۸ے۸سج۸ےس۸دؽ۸ونراین۸تبحص۸ےس۸ةکت۸افر۸وخنت۸بلق۸ےس۸لکن۸اجیت

  ے۔۸نوات۸نیاک۸اخص۸رق۸ؿاخص۸ےک۸اقلب۸نواجات۸ے۸ربسکع۸ربکتم۸اطیش۸ےک۸قلعت۸ِاعتٰیل۸هللا

 
ِ
 دعب۸اضبقل۸طسب۸اقمؾ

 ٓادم۸ٓا ۸  ابز
مہ

 کلف۸وخباب۸دیشے۸ہک۸دن

 ٓاب   چیہ   ہب  دہک۸ریمن ٓاےشت۸   ٓافرد

۸ رتہمج ۸رفامےت۸ںیہ۸ابینط۸ضبقِ ۸رعفِ فرشتحی: ۸۸اہک۸رھپ۸ریم۸ےک۸دعب۸ومالان ۸اچدن     ینعیفہ

ِِرق۸ِت ّذل۸ہیاطع۸نوا۸افر۸۸اک۸رقب۸ف۸وضحر۸دؽ۸ںیم یقیقحوبحمب۸ِ
ِ
ذلت۸ے۸۸یسیا۸یدخافدن۸ب
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 یسیا۸تبحم۸یک۸ ے۸بلق۸وک۸اینپ۸۔۸افر۸قح۸اعتٰیلیھکید۸ںیہن۸ یھ۸ ے۸وخاب۸ںیمہک۸ٓاامسؿ۸

۸ومضمؿ۸ںیم۸یونثم۸ومالان ےاینپاتکس۔۸اھجب۸ںیہن۸اپین۸ے۸سج۸وک۸وکیئ۸ٓاگ۸یشخب وک۸۸اس

 ؎۸  ے۸۸۸ایرفام۸ؿاس۸فرح۸ایب

    ٓادم۸    ابز
ِ
 نم   وجےئ۸  در۸  نم۸   ٓاب

 نم    وکےئ۸      در۸    نم۸   اشہِ  ٓادم۸  ابز

 ۔۸اشہ۸ٓاایگ۸ارھپ۸ریم۸ںیم۸یلگ۸یافر۸ریم۸ٓاایگ۸اپین۸ارھپ۸ریم۸ںیم۸ایدر۸ےریم

ے۸۸افر۸احتل۸وسحمس۸نویت۸تیفیک۸یہیوک۸ضبق۸ےک۸دعب۸بج۸طسب۸اطع۸نوات۸ے۸وت۸۸اسنیکل

۸ےس۸رماد۸اسکل۸اک۸دؽ۸ے۸افر۸اپین۸ایدر۸ یھ۸اہی ۔۸۸ایگ۸ایرفام۸ؿایب۸ذموکر۸ںیم۸سج۸وک۸رعشِ

اعرػ۸ے۸افر۸اشہ۸ےس۸۸ےس۸رماد۸بلق۸ِفرح۸یلگ۸ایس۸،ذات۸ے۸یک۸ےس۸رماد۸قح۸اعتٰیل

 رماد۸ذاِت۸قح۸ے۔

 یف۸زار۸ہیرگ درایبِؿ 

 ردیس۸ دنا ابلبل۸ اکش۸ ز   دش۸   دیہد    وچ 

 رشاب اے۸  اشابش۸ ف۸  ہلایپ اے۸  اتنسح

وت۸ااہلؾ۸نوا۸۸تبحم۸ےس۸ابلبل۸رھبںیئگ۸اکشِ ۸ٓاںیھکن۸قح۸یک۸بج۸اعقشِرتہمج۸ف۸رشتحی:

 ۸اے۸مشچ۸ِینعی)  ہلنو۸اے۸ایپ۸ہک۸ابمرک
ِ
۸ینعیتبحم۸۸رُپ۸ٓاب(۸ا۸فر۸ابمرک۸نو۸اے۸رشاب

 اےلکن۸نوےئ۸ٓاوسن،۸رش۸تبحم۸ںیم۸یک۸هللا
ِ
 ؎۸  ےھجت۸ابمرک۸نو ۸۸۸ٓاںیھکن۸زیتبحم۸ےس۸ربل۸ب

 افہ    ایِؿ رگ  ٓا ۸  ہک۸  ےمشچ۸  وخاش۸   اے

 افہ   ایِؿ رب  ٓا ۸  ہک۸  دؽ۸   وی امہ   اے

 ومالان۸رفمت                                                                              

          افر۸ایک۸ںیہ۸رف ے۸فا ی۸ںیم۸اید یک۸وج۸قح۸اعتٰیل۸فہ۸ٓاںیھکن۸ابمرک۸ںیہ۸ہ۸ایک۸رتہمج:

 ے۔۸۸رطضم۸افر۸ےب۸نیچ۸ےیلےک۸۸ابمرک۸ے۸فہ۸دؽ۸وج۸قح۸اعتٰیل۸ہ



  

  

رزی 28 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 ؎  المہظح۸نو۸۸۸۸ارقح۸ےک۸دنچ۸اردف۸ااعشر۸ےس۸حیرشت۸اس۸رعش۸یک

 اعمل   اک۸    اگنہ۸   یک  اؿ۸  ہپ۸   دجسہ۸   زنیم

 رگج   وخِؿ   رما۸  اھت۸   ربانس۸  وج۸   ایگ  ربس

 دجسہ       زنیم       رعش۸     یئگ      نب

 ے   رباس۸   وہل۸   ےس  ٓاوھکن ۸  یک  سک

 

 ایگ      ہن۸       ایاپھچ      راز۸     ےس۸     ٓاہ

 نورک   رطضم۸   رمے۸     یلکن   ےس۸    ہنم

 

 ںیہ   اجےت۸   کلھچ۸   وج۸   ےس۸  من۸   مشچِ

 نورک     ارتخ     فہ     رپ۸    کلف۸     ںیہ

 

 رتعف  یک۸دنبیگ۸یرفغمت۸اک۸اسام ۸رم۸رمی

 رکان ہپ۸ در۸  گنس۸ِ  رتے۸  دناتم۸  انۂل رما

 

 اجےت   یھ ارگ۸نوےت۸وت۸فہ۸پھچ۸ رطقے۸۸دنچ

 ایدر اک۸  وہل۸  یگ اپھچےئ۸  اخک۸  ح۸فر  سک

 

 ےھجم    ے۸   تبحم۸   دردِ    رتے۸   رمع۸   مامؾ

 ںیم  اتسلگ ۸   اید اگل ے۸  ہن۸ دؽ۸ ےس۸    یس

 

 ہتخیٓاف       قح۸   ذات۸ِ   اب۸       را۸       رفح

 ٓاہتخیم       داع۸        ادنر۸        دؽ۸       دردِ 

ر                                                                                        ت

  

 اخ

۸دؽ۸وک۸داعںیم رےھک۸نوےئ۸اےنپ۸دردِ ۸زیا ےک۸اسھت۸ٓاف۸رفح۸وک۸قح۸اعتٰیل۸اینپ۸اعرنیف

نوا۸۸اربج۸ارقح۸دیب،ومزف ۸نوا۸۸وخاب۸ںیم۸یونثم۸رعش۸ربفزِؿ ۸ہی۔۸۸نوےئ۸ںیہ۸ےیکاشلم۸
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

۸اصبح۸داتم۸رباکمہت۸ ے۸اس۸رعش۸یک۸ڈارٹک۸دبعایحل۸راہ۔۸رضحت۸دخمفیم۸یوت۸بل۸رپ۸اجر

ارصمغ:ایافر۸رفام۸اک۸فطل۸ایل۸اسکت۸۸ریافر۸د۸دقر۸رفامیئ۸یڑب

ع

امعن۸ے۸افر۸رصمغ۸افٰیل۸ۂ

ع

۸اثہین۸ۂ

 ے۔۸ہعیاس۸ےک۸وصحؽ۸اک۸ذر

 اکلم۸ رفاؼ۸از۸خیش۸ِمغ۸ِِؿ ایب۸در

 رف   تفہن۸  ہب۸رغمب۸  دجم۸  امکؽ۸  سمش

 انب وخؿ۸ مشچ۸ ےسب۸  ز رفا ۸  شیپ ادنر

۸زییہک۸بج۸رضحت۸سمش۸ربت۸ہیفاہعق۸ےس۸ے۸فہ۸۸کیاغًابل۸اس۸رعش۸اک۸قلعت۸ارتہمج۸ف۸رشتحی:۸

دنلقر۸تسم۸۸اسیک۸ہیہک۸۸ارتعاض۸ایک۸ہیےکضعب۸انداؿ۸راقفء۸ ے۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ رپ۸ومالان۸رفیم

۸ہی وچ ۸ہک۔۸۸یرکد۸یاطر۸تیفیک۸یک۸یے۸سج۸ ے۸ومالان۸رپ۸فدج،۸رکس۸افر۸ےب۸وخد۸ریقف

(۸ےک۸ٓااثر۸ےس۸ےب۸ربخ۸ےھت۸اس۸اخہص )تیعمِ هللاوحاؽ۸افرقلعت۸عم۸ا۸اؿ۸ولگ۸ابینطاند

۸ایک۸ےیل ۸رفنت۸اک۸ھچک۸ااہظر ۔۸سج۸ےک۸ببس۸اوہن ۸ ے۸رضحت۸سمش۸ےس۸دعافت۸افر

فرػ۸رفوپش۸نوےئگ۔۸بج۸۸نوےئ۸ااچکن۸اشؾ۸یک۸ےیکرضحت۸سمش۸ومالان۸وک۸دبفؿ۸االطع۸

۸دای،فار۸در۸دبر۸التش۸رکان۸رشفع۸رک۸ویاہنافر۸د۸ایرکد۸ ے۸ےب۸نیچ۸خیش وت۸قشع۸ِومالان۸وک۸ربخ۸نویئ

۸اہ ۸ںیم: ے۸اہک۸دؿ۸ یس۸کیے۸۔۸ا۸اھکیامہرے۸سمش۸وک۸د۸ےس۸وپےتھچ۸ہک۸ںیہک۸راہ۸ریگ۸کیرہ۸ا

سمش۸۸اریم۸سج۸ںیم۸نویگ۸حبص۸یسیک۸اہےئ۸اس۸اشؾ۸یک۸:ایے۸۔۸رفام۸اھکید۸ ے۸اؿ۸وک۸اشؾ۸ںیم

رمدش۸سمش۸۸اریم:ے۔۸رفامےت۸ںیہفرػ۸ااشرہ۸اتلم۸۸یک۸اس۸فاےعق۸ے۔۸اس۸رعش۸ںیم۸میقم

۸امکؽ۸رغم ۸ےک۸فنط۸ےس۸رفوپش۸نوایگ۸ںیم۸برسااپ ۸ومالان ۸اغًابل ۸ے۸ہک۸فہ ۸اشؾ ،رماد

۸وہفمؾ۸یک۸یے۸ہک۸سمش۸ےک۸وغل۸نویتکس۸ یھ۸ہی وتہیج۸یفرػ۸نواگ۔۸افر۸دفرس۸رغمب۸یک

ہک۸ٓااتفب۸ےک۸۸نو۸اسیج۸ایک۸ےس۸ریبعت۸رفوپیش۸وکرغمب۸ںیم۸دجایئ۸ےس۸اؿ۸یک۸تیراع

۸رفامےت۸ںیہ ۔ ے۸ےک۸اقمؾ۸وک۸رغمب۸ ےتہ۸ںیہرغفب۸نو ےک۸ببس۸۸دجایئ۸یک۸اؿ:افرومالان

۸۔وخؿ۸ےک۸ٓاوسن۸رفا ۸ںیہ۸رفاِؼ ۸مغ۸ِٓاوھکن ۸ےس۸ببسب۸دشِت ۸یک۸اصدنیق۸دینیاؿ۸ےک۸رم

 اظرہ۸نوات۸ے۔۸تبحم۸عم۸اخیشلومالان۸ےک۸اس۸رعش۸ےس۸ومالان۸اک۸اقمؾ۸ِ 



  

  

رزی 30 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 یئن      رپفاہن       ز     رتمک۸      اعاقش

 اانتجب    ٓاشت۸   ز  رپفاہن۸  دنک۸  ےک

۸ ۸سپ۸رپفاہن۸وت۸ٓاشت۸ےس۸۸ےس۸رتمک۸وت۸ںیہن۸وت۸رپفا ے! اے۸اعقشرتہمج۸ف۸رشتحی: ے۸،

۸افر۸اانف۸ رکات۸وت۸وی۸اانتجب۸ںیہن قح۸افر۸۸اعقش۸ِینعیسفن۸ےس۸اخفئ۸ے۔۸۸ےئاجمدہہ

 ۔اچےیہرہ۸لکشم۸ےس۸تمہ۸ہن۸اہران۸۸قح۸یک۸قح۸وک۸راہِ اطبل۸ِ

 رب۸اطنیبل۸هللالہ۸ا۸انعایِت 

 نم  دغچ۸  رہب۸  ف۸   رہشہ ۸   در۸    اشہ

 رخاب   دیوج   یم  ف۸  رہش۸  دسگار    یم

۸رشتحی:  ۸اہی رتہمج۸ف
ِ
۸اےنپ۸اقمؾ ۸وت ۸فہ ۸رمدش۸ے۸ہک ۸ےس۸رماد      رقب۸ےک۸ببس۸۸اشہ

و۸تلصخ۸ولوگ ۸یک۸رگم۸مہ۸ےسیج۸ںیہ۸معن۸ےک۸رہش۸ںیم۸وضحر۸عم۸اقحل۸یک
ّ
۸ےیلاالصح۸ےک۸۸ا ل

واتسؿ۸)رخابفہ۸اےنپ۸
ّ
رصمفػ۸۸التش۸ںیم۸یامہر۸ابد(۸ںیمٓا ونالف۸افر۸افراد۸وک۸وھچڑ۸رک۸ا ل

فرػ۸۸یاےنپ۸اقمؾ۸ےس۸زنفؽ۸رفامرک۸امہر۸ےیلسفن۸ےک۸۸االصِح ۸یفاےل۸امہر۸هللا۸ینعی  ںیہ

 ۔نوےت۸ںیہ۸ یھ۸هللامومر۸نم۸ا۸ےیلفہ۸اس۸اکؾ۸ےک۸۸وی ۸ہک وتمہج۸نوےت۸ںیہ

 اکحتی

اوہن ۸ ے۸اؿ۸۸اصدؼ۸رپ۸وتہج۸رفامیئ اطبل۸ِکیافر۸ا۸زبرگ۸ ے۸رفس۸ایک۸کیا

 ؎  رصمہع۸زپاھ۸۸۸۸ہی ںیم۸ہیےک۸رکش

ے۸    اکشرے  ہب۸   ےابز  اشہ۸
س
مگ

 دیٓا  یم  

افر۸۸ایرقار۸د۸اشہفاےل۸وک۸لثم۸ابز۸ِ ۸هللآاراہ۸ے۸۔۸ا۸ےیلےک۸اکشر۸ےک۸۸یھکم۸کیا۸اشہ۸ابز کیا

 ۔۸ایرقارد۸ےس۸یھکم۸یوخد۸وک۸وتاعض۸افر۸اخاسکر
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 ۸درایبِؿ 
ِ
 قیفر۸ادب

ے۸   ادب۸  را۸  زدہ۸   اتم

 

صفی

 اہ   

ق      اتم

 

س
لػ

 ٓاداب      مہلک۸       ا

۸رشتحی: ۸ادب۸رصػ۸ا۸ےیلزادہف ۸ےک۸رتہمج۸ف ےس۸افر۸۸ہدیمح۸تفص۸ے۸افصِت ۸کیوت

رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ ادب۸ے۔۸ومالان۸رفیم۸اک۸راہتس۸ادتبا۸ات۸ااہتن۸ادب۸ہ۸قح۸اعتٰیل۸ےیلاعوقش ۸ےک۸

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸ںیم۸یونثم۸اینپ

 ادب      وتقیف      میئوج      دخا۸     اے

 رب   لضف۸  از۸   امدن۸   رحمفؾ۸  ادب۸   ےب

ےس۸ ےک۸لضف۸ ےب۸ادب۸وت۸رب۸وی ۸ہک امےتگن۸ںیہ۸وتقیف۸مہ۸ٓاک۸ےس۸ادب۸یک۸!اے۸دخا

 نوا۔۸۸رحمفؾ۸ہ

ِِ
ِ
 نوات۸ے:۸بتک۸اک۸اطمہعل۸دیفم۸لیبسح۸ذ۸ےیلےک۸۸قح۸ےنھکیس۸راہِ  ٓاداب

 ( ۰ دصقالیبسل( ۴
ِ
 اک۸اسوتا ۸ہصح۸ویرز۸یتشہب( ۱ زدنیگ۸ٓاداب

 
ِ
 هللالہ۸ا اقمؾ

 رشاب      ےب۸     ںود۸     تسم۸    دخا۸    رمدِ 

 ٓاب   ز۸   ف  اخک۸    ز    تسین    دخا۸    رمدِ 

ارتہمج۸ف۸رشتحی:۸
ّ
رےتہ۸۸ںیم۸ف۸ٓایب۸اخیک ۔۸فہ۸اعملِتسم۸رےتہ۸ںیہ۸قح۸ےب۸رشاب۸ہ ِؿ اخص

 ؎۸  رےتھک۸ںیہ۸ویاہنہن۸افر۸قح۸اک۸دنوےئ۸اےنپ۸دؽ۸وک۸اس۸ےس۸ےب۸اگ

  ےاگیب ےس۸ اہج ۸  ںیہ نوےئ۸ رےتہ۸  ںیم  اہج 

 اج ے     ایک     وکیئ     وک۸    تبحم۸    اشکِؿ۸    الب

ر                                                                                        ت

  

 اخ



  

  

رزی 32 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 اعرػ۸اشِؿ 

 اابس  ہ ۸  اف ببسم
ِ
 را   اہج ۸    ب

   اف۸   شیپ  ابدش۸   ہچ
ش

رراؼ۸

 

غ
 اابسب   

رراؼ۸مضبتغل:۸حِّ

 

شغ
 (ہلے۸دقح۸زبرگ)۸ڑبا۸ایپ۸ظفل۸رتیک۸ہی:۸انی

اپک۸۸ذاِت ۸یک۸اعتٰیل۸هللا۸یقیقح۸رک ے۸فاال۸ّبسمِ ۸اےک۸مامؾ۸اابسب۸اک۸دیپ۸داینرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

اک۸۸وک۸کیھب۸اابسب۸ف۸دتاریباابسب۸ےس۸روجع۸رکف۸افر۸۸ے۔۸سپ۸دبعاالابسب۸ہن۸ونب۸اخقلِ

۸ےلےک۸ایپ۸اپک۸ےس۸۔اابسب۸ف۸دتاریب۸ذاِت ۸ایس۸ےلم۸یگ۸رکول۸رگم۸کیھب۸رھجمس۸رک۸اایتخ۸ہلایپ

 ۸ڑبے۸نو ۸رگم۸قح۸اعتٰیل۸وخاہ۸ےنتک۸ہ
ِ
اعؾ۸ےک۸اسےنم۸فہ۸ےب۸دقر۸۸اعؾ۸افر۸فطل۸ِےک۸رکؾ

 ؎  ںیہ۸افر۸ریقح

 اہ   وتفح۸   ادنر۸   وتفح۸  ادنر۸   وتفح

 اںواب     اتفح۸   قح۸   ف۸   اتفمیح    وت

 ۔:۸اتفمح:۸یجنکتغل

ااعنامت۸ےک۸درفازے۸رہ۸۸یبیغ۸تبحم۸ف۸رعمتف۸ےک۸راےتس۸ںیم۸یک۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

اؿ۸۸افر۸قح۸اعتٰیل۸ںیہ۸ٓاک۸وت۸لثم۸یجنک!زیی۔۸اے۸سمش۸ربت۸ےلچ۸اجےت۸ںیہ۸دقؾ۸رپ۸ےتلھک۸ہ

 اابسب۸ے۸سپ۸یجنک۸اعمل۸ِداین۸ہیہک۸ ہی۔۸بلطم۸۸درفازف ۸ےک۸اتول ۸وک۸وھکےنل۸فاےل۸ںیہ

۸نویت۸ےک۸اہھت۸ںیم۸ے۸بج۸فہ۸ یس۸وھکیتل۸بج۸ہ۸وت۸ے۸رگم۸یجنک۸ہعیوک۸وھکےنل۸اک۸ذر۸اتال

اکؾ۸ٓاات۸ے۸ہک۸۸فاہطس۸بج۸ہ۸ہیاقحل۸وت۸نوات۸ے۸رگم۸۸ف۸رمدش۸فاہطس۸فوصؽ۸ا ی۸ے۔۸سپ۸خیش

اک۸وج۸اہھت۸ڑکپات۸ے۸۸نیلے۸ہک۸اؿ۸ےک۸وبقم۸یہی هللا۸ۃاشلم۸نو۸افر۸اعد۸اک۸لضف۸ یھ۸قح۸اعتٰیل

ےک۸افارم۸افر۸۸نیاابتع۸ے۸د۸ےس۸رماد۸اؿ۸یک۸ڑکپ ےافر۸اہھت۸۸ںیہ۸ےتید۸اس۸رپ۸لضف۸رفام۸ہ

۸عبتم۸ِںیم۸وناہ ۸فہ ۸افر۸وبقمؽ۸ےس۸رماد فرػ۸ےس۸۸زبرگ۸یک۸ے۸سج۸وک۸ یس۸تعیرش ۔

۸تقیف۸فر۸تعیے۸وج۸رش۸ اتوک۸ااجزت۸د فاالایس۸هللانوافرققحم۸ا۸ااجزت۸ف۸الختف۸اطع۸نویئ

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸اطعر۸دیادلنیاک۸اجعم۸نو۔۸۸اباب۸رف
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 دال    یدار   رفس۸   ںیا    نواےئ۸   رگ

 ایب      سپ۸     ف۸ ریگب     رب۸ ہار     دانمِ

۸تقیف۸فر۸تعیرش۸اجعم۸ِتبحم۸اک۸راہتس۸ےط۸رکان۸اچاتہ۸ے۸وت۸ یس۸یک۸اعتٰیل۸هللارگ۸ا۸!ا۸ے۸دؽ

 ؎۸۸  الچ۸ٓا۸۸ےھچیپ۸ےل۸افر۸اس۸ےک۸ےھچیپفاےل۸اک۸دانم۸ڑکپ۸هللا

 ںیم  راہ۸   یک   تبحم۸  ےگ۸    ںیکس  لچ۸  ہن۸   اہنت

 ٓاےیئ اسھت۸  رمے۸  ٓاک۸  نو ۸  راہ۸  لچ۸   ںیم

  ومالان۸دمحم۸ادمح۸اصبحؒ                                                                      

 ےس۸فافق۸نو۔۸تعیرشرضفرت۸ااکحؾ۸ِہک۸ہب۸دقرِ ے۸۸ہیےس۸رماد۸۸تعیرش۸اجعمِ 

 اعرػ۸رفح۸ریغ۸ف۸ذتل۸ِاقحرت

 تسین  اعشر۸  یقیقح  قشعِ ہک۸ را۸ رفح۸  ٓا 

 تسین  اعر۸   ریغ  اف۸  ںودِؿ   ہک۸ ہب۸   ںودہ  ان

۸ ۸اعتٰیل۸هللاجمدہات۸ربداتش۸رکےک۸سج۸رفح۸ ے۸ا۸تبحص۸ںیم۸یکاہلل۸الہ۸رتہمج۸فرشتحی:

رفح۸وخد۸۸یسیا۸وی ۸ہکہک۸زدنہ۸رے۸۸فہ۸رفح۸اس۸اقلب۸ںیہن۸ایکتبحم۸اک۸درد۸ہن۸احلص۸۸یک

 رپ۸۸یتسہ۸افر۸ۂحفص۸زنیم۸اجؿ۸وخد۸ےب۸اجؿ۸ے۸۔۸اس۸اک۸فوجد۸ۂحفص۸یسیےب۸رفح۸ے۸افر۸ا

 ؎۸۸۸  رشؾ۸ے۸ابثع۸گنن۸ف۸ابثعِ 

 اج      ونرِ     دنارد۸     وک۸     زاجےج۸     ٓا 

 دنق     ہ ۸      اقرفرہ۸      ںوؽ

 

ش

تل ی

 ا وخم     

 رفیم۸یونثم                                                                             

اس۸وک۸۸ےنہک۸ےک۸اقلب۸ںیہن۸لیاک۸ونر۸ہن۸نو۸فہ۸دنق۸قح۸اعتٰیل۸دؽ۸ںیم۸سج۸ہشیش رتہمج:

 اقرفرہ۸وہک۔

۸ںوؽ۸اھت۸۸ولقمیب۸:۸ںوؽ۸اقرفرہ:۸ااضتفِ تغل
 
 ۔یشیش۸یک۸باشیپ۸ینعیے۸اقرفرہ



  

  

رزی 34 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 دؽ  ے۸  اھکات۸  بج۸ الھک۸  رزگے۸  ے۸  اتنب۸   ٓاہنیئ

 دؽ ے۸ اپات۸ نب۸ ےس۸ لکشم۸ تہب۸ دؽ۸ وپوھچ۸  ہن۸  ھچک

دؽ۸دالخ۸نوات۸ے۸اس۸ےک۸ونر۸ےک۸اسےنم۸۸دردِ ۂذر۸کیتبحم۸اکا۸یک۸قح۸اعتٰیل۸دؽ۸ںیم۸سج

س۸ےک۸اب۸سمش۸اسز۸ف۸رمق۸اسز۸اک۸ونر۸ا۸وی ۸ہکسمش۸ف۸رمق۸رشاسمر۸ف۸رسوگن ۸نوات۸ے۸ونرِ 

 ؎  اہک۸اجات۸ے۸دؽ۸ یھ۸دنبف ۸وک۸الہ۸ِہ ے۸۔۸اؿ۸دؽ۸ںیم

  ے  اہنپ ۸   دردِ   ےریت وک۸ ھجم۸   ایاتب  دؽ۸    اشنِؿ 

 ے  دؽ۸  اہک ۸  ںیم  ہنیس ہک۸ ےلہپ۸  اھت۸ ولعمؾ۸  ںیہن

ر                                                                                            ت

  

 اخ

 ادب  ات۸ ہ ۸۸ابیق ہک۸ ہ ۸ اعقش۸ ف۸ اہ ۸۸قشع

ہ ۂ۸   ابدسج۸   دؽ

 

 تسین    اعتسمر۸   زجب۸   ہک۸  مت

دؽ۸وک۸مسج۸افر۸وصرت۸!ے۸سپ۸اے۸اخمبط۸قح۸ابیق۸قح۸افر۸اعقشِ ۸قشعِرتہمج۸ف۸رشتحی:

۸افین۸ے۔۸افر۸اعتسمر۸افر۸افین۸اعریض۸ہیاجمز۸ےس۸اانتجب۸رک۸ہک۸۸ِنسُح۸ینعیرپ۸تم۸رقابؿ۸رک۸

۸ِِدؿ۸ڈاھ۸اجےئ۸یگ۸کیفہ۸ا۸زپے۸یگ۸دوشعمؼ۸رپ۸وج۸اینب
ِ
اپک۸ےس۸وج۸۸ذاِت ۸یک۸یقیقح افر۸وبحمب

۸ابیق۸ہک۸اؿ۸ےک۸اعقش۸ یھ۸ںیہ۸ابیق۸ےسیفہ۸ا۸وی ۸ہک نویگ۸دہنمؾ۸ہن۸فہ۸یھبک۸فاہتسب۸نویگ۸داینب

 ؎  ے۸۸۸۸ہیافر۸اجمز۸اک۸احؽ۸۸(۸نواجےت۸ںیہهللا)اب

 وھکید   ںیم  تغل۸  وک۸    اعرض۸   ےک۸   اس

 ےلکن       اعریض      ہن۸     بلطم۸    ںیہک

ر                                                                                           ت

  

 اخ

 ۸ہک۸رعشاء۸اف۸ر۸اشعِؼ ۸ہی بلطم
ِ
ےک۸رشخر۸وک۸اعرض۸ےس۸وج۸اطخب۸۸یاجمز۸اجمز۸اےنپ۸وبحمب

ونعاؿ۸ے۸ہک۸نسح۸ف۸اجمز۸اک۸ںودہ۸نپ۸۸کیاک۸ا۸تیػ۸ےس۸دہافر۸یک۸قح۸اعتٰیل۸ہی وت رکےت۸ںیہ

۸ہیافر۸۸ایےس۸اظرہ۸رفامد۸نوان۸اؿ۸ےک۸ہنم۸ےس۸ےلکن۸نوےئ۸ظفل۸اعرض۸ہ۸افر۸ا۸س۸اک۸اعریض

 رمضم۸ے۔۸دخا۸ یھۂاقنر۸قلخ۸ںیمۂہک۸اس۸اقنر۸اچرے۸ےب۸ربخ۸ںیہےب
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 را    رمدہ۸   وشعمؼ۸    وت۸    یریگ  انکر۸   ےک  ات

 تسین  انکر۸   را۸   اف  ہک۸   ریگ   انکر۸    را۸   اج 

۸ ۸بک۸کت۸رم ے۸فاول ۸رپ۸رمے۸اگ۸افررمدہ۸ااسجؾ۸وک۸بک۸کت۸لغب۸ریگرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  رےھک۸اگ۸

 ملظ۸رکراہ۸ے۸ہک۸رم ے۸فاول ۸ہپ۸رمراہ۸ے۸ایک۸ہی ارے

کمچ۸دکم۸۸ہک۸مسج۸یک۸ہی۔۸بلطم۸۸انف۸ںیہنۂانکر۸ےس۸مہ۸ٓاوغش۸نو۸ہک۸رفح۸اک۸وکیئ۸رفح

ے۸وت۸اس۸ےس۸دؽ۸اگلولافر۸اس۸ےس۸۸هللارگ۸رفح۸اعرػ۸اب۸وھکیرفح۸اک۸امکؽ۸د،وھکیتم۸د

 ہن۸نو۔۸۸ وی۸اعر۸وسحمس۸ہن۸رکف۸ارگہچ۸فہ۸الغؾ۸یشبح۸احلص۸رک ے۸ںیم۸ضیف

۸اپک۸رپ۸رضحت۸البؽ۸یشبحرفح۸ِ۸ہنع۸یک۸اعتٰیل۸هللا۸رمع۸افرفؼ۸ریض۸انرضحت۸دیس

۸روس۸ہےک۸ایسہنع۸ اعتٰیل۸هللا۸ریض ۸افر ۸دخا ۸نو ے۸فا یمسج۸ےک۸ادنر       رفح۸اک۸۸ؽ۸رپ۸دفا

۸رعیف
ِ
ادقلر۸افر۸۸افر۸اےنت۸لیلج۸شیرقےئوت۸ٓاک۸رشاف۸)۸دنلب۸رت(۸بج۸فشکنم۸نوایگ۸اقمؾ

۸وتی رفا۸یکہنع۸ اعتٰیل۸هللا۸رضحت۸البؽ۸ریض۸نوےت۸نوےئ۸رقمب۸ابراگہ۸ِراستل۸احصیب

ی  قرالر سر ’’وک۸ د   ب لر  ی 
 
۸ہاک۸ایسہنع۸ اعتٰیل۸هللا۸سپ۸رضحت۸رمع۸ریضرفامےت۸۔۸ؿےس۸ایب‘‘ل

۸رسدار۸ےس۸اطخب۸رکان۸رفِح ۸ے(۸وک۸ریمہنع۸اعتٰیل۸هللا۸الغؾ۸)رضحت۸البؽ۸ریض۸افؾ۸یشبح

امہ۸۸کینو ے۸رپ۸ا۸ادباؿ۸ےک۸ےب۸دقر۸افر۸ےب۸تقیقحاعرػ۸ےس۸تبحم۸رک ے۸افر۸قشع۸ِ

 ؎  ے،۸افر۸ااسجؾ۸اک۸رظنم۸اس۸رعش۸ےس۸المہظح۸نو۸۸۸۸ اتقبس۸د

 اک   نج  ہک۸   اھکید   ے۸  مہ۸   ابر۸    یئک

 

 

ن
ّ
یت

 

ش
م

 اھت    نفک۸    رّطعم۸    اھت۸    دبؿ۸    

 اھکید  وت۸  یاڑھک  یک  اؿ۸ نہک۸ ربق۸ِ   وج

 اھت   نفک۸    اترِ   ہن۸  اھت۸   دبؿ۸    وضعِ  ہن

ر                                                                               ت
ت

ظ
 

 یاربک۸ٓاابد۸ن

 ۔ ے۸۸اخک۸رک۸ڈاال۸ف اھک۸۸ےک۸۸ڑیک



  

  

رزی 36 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 زییرمدش۸سمش۸ربت درایبِؿ 

 ذفاالجلؽ  ونرِ    ہب۸  زییربت  سمش

 امہ   ارقار۸   ۂیام  اعمل۸   دف۸  در

تبحم۸۸اف۸ر۸اؿ۸یک۸ےک۸ونر۸ےس۸ونمر۸نورے۸ںیہ۸قح۸اعتٰیل۸زیرضحت۸سمش۸ربترتہمج۸فرشتحی:۸

۸۸امیؿا۸ےس۸امہرے۸بلق۸ںیم۸ؿےک۸اضیف دفون ۸۸وج۸امہرا۸ے۸دفتل۸اطع۸نورہ۸یک۸نیقیف

ارتات۸۸نیقیاک۸۸اعتٰیل۸هللا۸تبحص۸ےس۸دؽ۸ںیم۸یک۸نیقی ہک۸الہِ ۸ہی۔۸بلطم۸ے۸ہیاک۸رسام۸اہج 

 ے۔۸ارتیت۸اییئتمظع۸ف۸ربک۸یک۸اعتٰیل۸قحںیمتبحص۸ےس۸دؽ۸۸یک۸ہ۸ے۸افر۸اعرنیف

 ہ  الج۸  ات۸  وجیز  ف۸  وجیز   ال

 تسین    تیاہن   را۸   اشعؼ۸  ملعِ

قح۸ےک۸۸رگم۸اعاقشِؿ ۸زئ۸ف۸اناجزئ۸ےک۸ااکحؾ۸ومت۸ےک۸دعب۸متخ۸نواجےت۸ںیہاجرتہمج۸فرشتحی:۸

افر۸۸دحمفداپک۸ریغ۸ذاِت ۸یکاشہن۸ٗ۸قح۸اعتٰیل۸وچ ۸ہکے۔۸۸ااہتن۸ںیہن۸رعمتف۸ف۸تبحم۸یک۸ملعِ

 ۔۸ںیہ۸انتمہ۸ریغ۸رقب۸ف۸رعمتف۸ یھ۸رماتِ ۸ےیلاس۸۸ے۸انتمہ۸ریغ

 ؎    مقام ;خر     یف ویالکما قال 

 ہ   ےہگ۸  در   تیاہن  ےب۸  ربادر۸  اے

 تسین ام۸  ربفے۸  ریس  یم ربفے۸   رہہچ

 ۸ااہتن۸ںیہن۸وکیئ۸قح۸یک۸ابراگہِ !اے۸اھبیئرتہمج:۸
ِ
         رقب۸رپ۸وت۸اچنہپ۸ے۸اس۸۸سپ۸سج۸اقمؾ

 رکےت۸رنو۔۸۸رتیق۸ینعیرپ۸انقتع۸رکےک۸رہھٹ۸تم۸

 رخااس      ااشفؿ۸     در۸     رحب۸      زے

 اہ    ںودیعس  ف۸   زیدی    اب  ومشج۸   ہک

۸ف۸ںودیعس۸زیدیومج۸اب۸ابمرک۸ے۸رخااسؿ۸اک۸رحب۸د۸ر۸ااشف ۸ہک۸سج۸یک۸ہ۸ایکرتہمج۸فرشتحی:۸

۸ارکاؾ۸دیپ۸ےئتہب۸ےس۸افایل۸وچ ۸ہکےس۸۸رسزنیم۸ے۸ہک۸رخااسؿ۸یک۸ہیے۔۸بلطم۸
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

دحفد۸۸یکافر۸ا س۸فتق۸رخااسؿ۸۸،وناےس۸ںیہ۸وخد۸وخارزؾ۸اشہ۸ےک۸یقیقح۸ومالان۸رفیم۸نوےئ۸زین

رمف،۸رسسخ۸،۸افراب،۸اخبرا،۸رہات۸،۸خلب۸۸،۸وپر،ؿ،۸اشینوخارزؾ،۸اقزاتسؿ،۸اتسیس۸رفاغہن، ںیم

 ۔رخااسؿ۸ےک۸دحفد۸دبےتل۸رے۸البد۸اشلم۸ےھت۸افر۸فلتخم۸دفر۸ںیم۸ہوطس۸افر۸رجاجؿ۸فریغ

 وت    فدحت۸    وخاؿ۸  ف۸    افین     ہمہ

 ہ  دماؾ۸ ف۸ ہ ۸ دماؾ۸ ف۸ ہ ۸  دماؾ

 ۔وک۸دفاؾ۸ے۸اتکییئاشؿ۸۸یک۸ے۸رگم۸قح۸اعتٰیل۸افین۸رہ۸زیچ۸اکانئت۸یکحی:۸رتہمج۸ف۸رشت

   شیپ    امدر۸     یاشد   ف۸      مغ

  

 

 ت

 ہ  الغؾ۸ ف۸ ہ ۸ الغؾ۸ ف۸ ہ ۸   الغؾ

 ؎  ےک۸مکح۸ےک۸اتعب۸افر۸الغؾ۸ںیہ۸بس۸قح۸اعتٰیل۸وخیش۸یامہرے۸مغ۸افر۸امہررتہمج۸فرشتحی:۸

 وشد   یاشد    مغ  نیعِ  وخادہ۸   اف۸  رگ

 وشد     یٓازاد     اپےئ۸     دنب۸    نیعِ

 ومالان۸رفمت                                                           

۸یڑیب۸افر۸امہرے۸اپؤ ۸یک۸ںیانبد۸مغ۸وک۸وخیش۸وت۸امہرے۸نیع۸ِاچںیہ۸ارگ۸قح۸اعتٰیلرتہمج:۸

ب ۸۔۸ایسںیانبد۸یوک۸ٓازاد۸ہافر۸دیق ب
ل

 

اغ

ع

 اقرہہ۸ے۸وج۸اخص۸تفص۸ے۸ِت دقر۸دقرت۸اک۸انؾ۸ۂ

 ۔یک۸اشہنٗلج۸۸قح۸اعتٰیل

 دش  اچہ۸ ادنر۸  وخردیش دش۸ اگہ۸ ےب۸ دش۸  اگہ۸  ےب

 دش    هللا   رضحت۸  در۸  اعاقش ۸ اجؿ۸  وخردیش

۸ ۸یک۸اعاقشِؿ ۸ںیم۸یکیاتر۸افر۸رات۸یک۸ٓااتفب۸رغفب۸نوایگرتہمج۸فرشتحی: رفوح ۸اک۸۸دخا

ےک۸رغفب۸نو ے۸ےس۸۸وخردیش۸یاظرہ۸ینعی۔۸۸نوایگرفنش۸قح۸ںیم۸)وسرج(۸ابراگہِ ۸وخردیش

 ۸وخردیش۸رفح۸وک۸ذرک۸اک۸فطل۸ڑبھ۸اج ے۸ےس۸ابینط۸ںیم۸ےرات۸ےک۸ادنریھ
ِ
قح۸ےک۸۸رقب

ےس۸رفح۸وک۸انمتبس۸۸دنریھے ے۸اھکل۸ے۸ہک۸ا۸نیققحم۸ےئ۔۸وصایفببس۸رفنش۸نوایگ

۸داینب۸ایس۸ہچ۸انچ ے۔۸۸احلص۸نویت۸ایدہز۸ںیم۸یکیاتر۸وسکییئف۸۸ے۸افر۸رفح۸وک۸تیعمج۸ایدہز



  

  

رزی 38 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

۸افر۸رس۸رپ۸ڈاؽ۸ےتیل۸ذرک۸وکیئ۸ںوتق۸ِوصایف۸رپ۸ضعب۸        رجحہ۸۸وصایف۸افر۸ضعب۸۸ںیہ۸رفامؽ۸رہچہ

 ۔دنب۸رکےک۸ذرک۸اک۸ومعمؽ۸رےتھک۸ںیہ

 
ِ
 دؽ۸قشع۸ف۸ٓاہِ ۸مغ۸ِاقمؾ

 دؽ  ٓاہِ ۸ ابندش را۸  وک دؽ۸  راہِ  ادنر۸  تسیک  وخد

 دش   هللا  رغاقۂب  اف۸  ہک۸ دارد۸  دےل۸ ٓا ۸  اکر

۸دؽ۸درد۸ٓاانش۸ںیہن۸ںیم۸سج۸ےنیس۸ینعی سج۸بلق۸وک۸ٓاہ۸اک۸اقمؾ۸احلص۸ںیہنرتہمج۸فرشتحی:۸

راہ۸رکےکس۸،۸فہ۸۸ہک۸وبحمب۸اس۸ںیم۸فہ۸دؽ۸اس۸القئ۸ںیہن۸ت۸درد۸ےس۸وخرگ۸ٓاہ۸ںیہنافر۸ّدش

 ؎   رغؼ۸نواجفے۸۸۸تبحم۸ںیم۸یک۸اعتٰیل۸هللالقئ۸نوات۸ے۸وج۸ا۸ےیلدؽ۸اس۸اکؾ۸ےک۸

 ےس   اشعؼ۸   ھچک۸   ے۸   ةسن۸   وک۸    ٓاہ

 ےئگ       اچہپ ے      افر۸       یلکن        ٓاہ

 ایگ    ہن۸       ایاپھچ      راز۸     ےس۸      ٓاہ

 نورک    رطضم۸   رمے۸     یلکن    ےس۸    ہنم

 دہن  یم ربرس۸  ایتدر  یوش  یم  ایدر۸ رغِؼ   وچ 

ے  وچ 
شف
 دش  اجہ۸  وسےئ۸  اچہ۸ از۸ اف۸ ہک۸ اچے۸  وی

۸ رتہمج ۸رشتحی: ۸درف ۸در۸ںیم۸ایبج۸وت ۸بج۸۸ایرغؼ۸نواجات۸ے۸وت ےھجت۸اےنپ۸رس۸رپ۸راتھک۸ے۸افر

۔۸اجہ۸اک۸ببس۸نب۸ایگ۸ڈاےل۸ےئگ۸وت۸فہ۸اچہ۸)ونکا (اؿ۸یک۸ںیم۸ںیونکاالسلؾ۸ ہیلع۸انویفدیس

 ؎  اقب۸اک۸ببس۸ے۸۸۸۸یریت۸ےس۸وت۸ڈرات۸ے۸فہ۸ہک۸سج۸انفتیئ۸ہیبلطم۸

 وش   احؽ۸   رمدِ    ذگبار۸    را۸   اقؽ

 وش     اپامؽ۸     اکےلم۸     رمد۸ِ    شیپ

 رفمت                                                                                          
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

۸افر۸اصِبحةکت۸ینعیاقؽ۸رتہمج: ۸فر۸ؤاحؽ۸نب۸اج۸۸وک۸وھچڑدف ۸اس۸اک        ے۸ہک۸۸ہی ہقیافر

راےئ۸رپ۸دنچ۸دؿ۸۸رتک۸رکےک۸اس۸یک۸وخد۸رایئ۸ینعی۸اسےنم۸اےنپ۸وک۸داٹدف۸رمد۸اکلم۸ےک۸ یس

 ؎   لمع۸رکول

 اتکس  ںیہن ہہک۸ ھچک۸  ںیم نواجےئ۸  ایک  ےس۸  ایک اج ے۸    ہن

 ںیم     تبحم۸      داتسرِ      نو   مگ۸    تلیضف     داتسرِ     وج

د                                                                      ۸اصبحؒومالان۸دمحم۸امحت

 
 
 اونار۸در۸ذرک۸اشمدہہ

 دش      ایع    امہ۸    ےکی  اگہ۸   رحس۸  رچخ۸    رب

 دش  ام۸رگنا ۸  در۸  ف۸  ٓادم۸    ریزب   رچخ۸  از   ف

 بش۸ِٓارخ۔۸،تغل:۸رحساگہ۸حِّ

اچدن۸۸کیاوغشمؽ۸نوےئ۸وت۸۸فصن۸بش۸ےک۸دعب۸مہ۸وج۸ذرک۸ف۸ونالف۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸رماد۸اس۸ےس۸قح۸اعتٰیل   ۸یک۸ومندار۸نوا

ّ ب

 

۸یھبک۸ذرک۸ںیم۸وک۸احتل۸ِاخص۸ے۸وج۸اسنیکل۸ت

  ے۸افر۸فہ۸۸فشکنم۸نویت

ّ ب

 

۔۸امہرے۸ادنر۸دالخ۸نویئگ۸نویئ۸اخص۸ٓاامسؿ۸ےس۸زنفؽ۸رکیت۸ت

۸ یس۸فاےل۸اینپ۸هللا۸یھبک۸ؿ۸رفامےئگ۸۔۸یھبکایب۸اخص۸احتل۸اس۸رعش۸ںیم۸وکیئ۸ومالان۸اینپ

ب ۸ایمعن۸ےک۸وطر۸رپ۸۸رکشِاحتل۸وک۸ ب
ل

 

ا غ

ع

احتل۸ےک۸۸ایس۸انچ ۸ہچ۔۸رکاجےت۸ںیہ۸ؿاحؽ۸ےس۸ایب۸ۂ

 ؎  قلعتم۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸رفامےت۸ںیہ

 ے  ںیہن ربخ۸ ٓاےگ۸ ےک۸ اس۸ رھپ۸  یوکدن ےلہپ۸  یس  یلجب  کیا  سب

 ے  ںیہن    رگج  ے۸    ںیہن دؽ۸  وت۸ نو ۸   اتھکید وک۸  ولہپ۸   وج۸  رگم

 

 یک  لفحم۸    مشِ    ول۸   زپیئگ    دیمیھ  ہک۸   ایٓا   وکؿ۸  ہی

 یک     دؽ۸   ای اگنچر   ںیگل   اڑ ے۸  وعض۸  ےک۸  وگنتپ 

 



  

  

رزی 40 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 ے۸  دیاب رب۸ ےکبک۸  ہک۸  ابز۸۸ وچ 
گہ
 
ی
 دیص 

 دش رفا ۸ رچخ۸ ف۸ات۸ نم۸ از۸ رما۸ ربںود

کبک۸۸۸وکیئڑبے۸اجونر۸ےک۸اکشر۸ےس۸عطق۸رظن۸رکےک۸سج۸فرح۸ہک۸ابز۸یھبکرتہمج۸فرشتحی:

افر۸۸افر۸ےھجم۸اکشر۸رکیئگ۸ومندار۸نویئ۸فرح۸فہ۸اخص۸یلجت۸ایس۸ے(۸اکشر۸رکویلایڑچ۸)وھچیٹ

 ۔ےھجم۸ٓاامسؿ۸کت۸ےل۸رک۸اڑیئگ۸ںیم۸یےب۸وخد۸اعملِ ۸ینعی)ھجم۸ےس۸ھجم۸وک۸دجا۸رکےک(۸

 دیؾدن  امہ۸  زج۸ ف۸ رکدؾ۸ رظن۸ وچ۸ اج ۸۸در

 دش     ایب   ہلمج۸    ازؽ۸   یلجت   ّرس۸   ات

  ۸ ے۸اجؿ۸ےک۸ادنر۸وغر۸ایک۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

ّ ب

 

اخص۸قح۸ےک۸ےھجم۸ھچک۸۸وت۸وساےئ۸اس۸ت

ےک۸تہب۸ےس۸۸اعتٰیل۸یابرہک۸فوجدِ ۸ونمر۸نویئگ۸یسیرفح۸ا۸یکت۸ہک۸ریم۸اہی  ایرظن۸ہن۸ٓا

 ۔ارسار۸اظرہ۸نوےئگ

 ہ ۂ

 

ن
 رفف۸دش  امہ۸  درا ۸ ہلمج۸  کلف۸  رچخ۸   

 دش     اہن    رحب۸  در۸ ہمہ  فوجدؾ۸   یتشک

۸ا۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:  رق۸اسیاک
ِ
  ۸ب

ّ ب

 

۸ہک۸اس۸ت رقب۸ےک۸ادنر۸است۸۸اخص۸اطع۸نوا

۸فوجد۸یک۸ےبس۸فشکنم۸ولعمؾ۸نوےت۸ےھت۸افر۸اس۸فتق۸ریم۸ٓاامسؿ۸افر۸رعش۸ف۸رکیس

 ۔اہن ۸ولعمؾ۸نویئ۸رحب۸رقب۸ف۸رعمتف۸ںیم۸یتشک

 رکد  دنا۸  احاجت۸   اقیض  ٓا ۸  درگ۸   ابرِ 

 دش   ٓا ۸  در اںواب۸  افحتِ  ٓا ۸ ہک۸۸ زیخدی

۸یک۸اعتٰیل۸یابر۸ابر۸ذاِت ۸یہک۸دفرس۸ایرفام۸ؿاحتل۸وک۸ایب۸ضبق۸ےک۸دعب۸طسب۸یکرتہمج۸فرشتحی:

۸ٓایئ۸فرػ۸ےس۸وج۸اقیض   ۸رتمح۸ےک۸۸ینعی احاجت۸ے۸ٓافاز ۸ہک۸اوھٹ۸ہک۸فہ ۸نوا ااہلؾ

 ۸ینعی۔۸درفازف ۸اک۸وھکےنل۸فاال۸ٓاایگ
ِ
 ۔۸ایقح۸ ے۸اطع۸رفام۸اخص۸رتمح۸ِرقب
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 از۸اہبر۸تمایق۸اابثِت 

 دش    اثنر۸  فتق۸    ف   رخؾ۸    اہبرِ    ٓادم

 دش   ٓادبار۸   یلع   ذفااقفلر۸   وچ۸   وسنس

  نمچ۸ےک۸ببس(۸وسنس۸۸)رفقن۸ِایدفا۸نو ے۸اک۸فتق۸ٓا۸ایوممس۸اہبر۸اتزہ۸ٓارتہمج۸فرشتحی:

۸رخ۸ریشمشِ ۸)۸یک۸ای رعاک ۸نوا ۸ٓادبار  ۸ہی( رھکن۸ایگ۸ینعیفرح
ِ
۸۸افریس۸رعش۸ادب      امکؽ۸اک

 ۔اظرہ۸رکات۸ے

 ٓاامس   ز۸   ںودؿ۸   احہلم۸   اخِک      ازجاےئ

 دش رقار۸  ےب۸ زا ۸  احہلم۸ ذگتش۸  ہہم۸   ہہن

رنؾ۸نورک۸وھپؽ۸۸ینعی احہلم۸نویئ۸ابرش۸ےس۸زنیم۸ٓاامسؿ۸یک۸اہبر۸ںیم۸وممسِ رتہمج۸ف۸رشتحی۸:

امہ۸وپرے۸۸ارھبات۸ے۸۔۸رھپ۸سج۸فرح۸ون۸ٹیپ۸لمح۸ںیم۸سج۸فرح۸زامۂ۸افر۸ارھب۸یئگ۸یئگ

رباست۸۸وممسِ  فرح۸زنیم۸ے۸ایس۸ےب۸رقار۸نویت۸ےیلنو ے۸ےک۸دعب۸احہلم۸فعض۸لمح۸ےک۸

 نو۸ےس۸ابناتت۸)ربگ۸ف۸لگ۸ف۸زبسہ(۸ےب۸نیچ۸روھپ۸ےنل۸افر۸ارھب ے۸ےک۸دعب۸اےنپ۸ادن۸ںیم

 ۔ے۸یتیرک۸ااگد

 دیدب   ام۸     اتسلگِؿ    ہک  وچ ۸  رچخ۸    زلگار

 دش   رشاسمر۸  دؽ۸  ہب۸   رپدہ۸   دیشک  رخ۸   در

وت۸۸اھکیےک۸زبسہ۸ف۸لگ۸افر۸اہلہلات۸نمچ۸د۸زنیم۸ینعیٓاامسؿ۸ ے۸بج۸امہرا۸۸زلگارِ رتہمج۸فرشتحی:

ابدول ۸ےس۸ٓاامسؿ۸۸رباست۸ںیم۸)۸وممسِ رپ۸رپدہ۸ڈاؽ۸ایل۸ےرشدنمہ۸نورک۸اےنپ۸رہچ۸دؽ۸ںیم

 ے۔(۸ایرفام۸ؿادناز۸ےس۸ایب۸وصرت۸وک۸اس۸فیطل۸پھچ۸اج ے۸یک

 قلخ وپش۸۸اے۸بیع ہک۸۸تسیرگ۸اخریم  ٓا 

 دش      رذعلگا       دوعات۸     اجتسمب      دش
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افر۸۸ادیم۸تیاہن۸ےیلف ۸ےک۸انگہ۸اگروج۸۸ایرفام۸ؿومضمؿ۸ایب۸ومالان۸ ے۸بیجعرتہمج۸فرشتحی:

احؽ۸۸رک۸اخر۸ ے۸زبابِؿ ۸ھکیزبسہ۸د۸رہ۸فرػ۸زبسہ۸ہ۸رباست۸ںیم۸ہک۸وممس۸ِایاک۸ے۔۸رفام۸یلست

اپھچ ے۸فاےل۸دخا!۸۸۸اے۸ولخمؼ۸ےک۸بیع۸ینعیش۸قلخ۸وپ۸ہک۸اے۸دخاےئ۸بیع۸یک۸ایدرف

احؽ۸اھت۸ہک۸اخر۸ولخمؼ۸ےب۸زابؿ۸ے۔۸سپ۸۸زبابِؿ ۸ یھ۸رگہی ہیہہک۸رک۸فہ۸رف ے۸اگل۸افر۸۸ہیافر۸

اس۸فرح۸۸وپیش۸بیع۸ےک۸رکؾ۸ ے۸اخر۸یک۸رکان۸وبقؽ۸نوا۸افر۸قح۸اعتٰیل۸ایدرفان۸افر۸رف۸ہیاخر۸اک۸

 ے۸اخر۸وک۸اےنپ۸دانم۸۸وی ڑھکنپ۸سج۸یک۸ایدرفام۸اوھپؽ۸دیپ۸اسیا۸بیہک۸اس۸ےک۸رق۸رفامیئ

 ۔ے۸دمعہ۸ومضمؿ۸اس۸رعش۸ںیم۸تی۔۸اہناپھچایل۸ںیم

 دے   اگتشکِؿ    درگ۸    ابرِ     دشدن۸   زدنہ۸

 دش      اابتعر۸    ےب۸      ےتمایق    رکنم۸   ات۸

نوےئ۸وج۸وپدے۸رمدہ۸نوےکچ۸ےھت۸۸ےیکزخا ۸ےک۸امرے۸نوےئ۸افر۸لتق۸رتہمج۸ف۸رشتحی:۸

لج۸رک۸اخک۸نوےئگ۸۸ےسیےس۸ا۸رپ۸رگیم۸زنیم۸ایکشخ۸نورک۸ےب۸ربگ۸ف۸لگ۸نوےکچ۸ےھت۸۸ینعی

اربف۸ابرا ۸ےس۸اؿ۸وک۸دفابرہ۸۸اہبر۸ںیم۸ہن۸راہ۸اھت۔۸وممسِ ۸ابیق۸ےھت۸ہک۸اؿ۸اک۸انؾ۸ف۸اشنؿ۸ یھ

ااکنر۸وک۸رسارس۸ذکب۸افر۸انربتعم۸۸ےک۸وقِؽ ۸تمایق۸نیِےس۸اطع۸رف۸امرک۸رکنم۸قح۸اعتٰیل۸تایح

 ۔ایرقار۸دے۸د

 قشع۸ف۸رعمتف۸قئِ اقح

 ;مخیتند      رکش۸   اب    ےریش      ابز

 ;مخیتند      درگ۸      ابمہ۸      اعاقش 

۔۸ولعمؾ۸ایاعوقش ۸وک۸وج۸دجا۸نوےئگ۸ےھت۸رھپ۸المد۸ینعی ایف۸رکش۸وک۸رھپ۸المدریشرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

ےس۸ااچکن۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸بج۸ومالان۸رفیم۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸زینوات۸ے۸ہک۸رضحت۸سمش۸ربت

۸ِت اس۸ّذل۸دجا۸نورک۸دقشم۸ےلچ۸ےئگ۸ےھت۸افر۸رھپ۸ومالان۸ ے۸اؿ۸وک۸ڈوھڈنےت۸ڈوھڈنےت۸اپایل

)دفدھ(۸نو ۸افر۸رضحت۸سمش۸رکش۸ریش۸ہک۸ںیم۸ایرفام۸ؿوک۸ومالان۸ ے۸ایب۸فاصؽ۸وبحمب۸خیش
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اصػ۸فاحض۸۸۔۸دفرسے۸رصمہع۸ںیمایف۸رکش۸وک۸رھپ۸المد۸رتمح۸ ے۸ریش۸یک۸،۸قح۸اعتٰیلںیہ

 ۔ایالمدےک۸رکؾ۸ ے۸۸وج۸دجا۸نوےئگ۸ےھت۸دفابرہ۸قح۸اعتٰیل۸قح۸وک۸ٓاسپ۸ںیم۸۸دف۸اعاقشِؿ ہک۸ایرفامد

 برداشتند    ا  از۸  را۸  بش۸  ف۸  رفز

 ;مخیتند           ابرمق۸             ٓااتفےب

ےک۸احلئ۸۸۸افرپ۸ےک۸رعش۸ےس۸ے۸ہک۸سج۸فرح۸زنیماس۸رعش۸اک۸قّلعترتہمج۸فرشتحی:

۸زنیم۸نواجات۸ے۸افر۸رھپ۸قح۸اعتٰیل۸ہونر۸ےس۸رحمفؾ۸نورک۸ایس۸نواج ے۸ےس۸اچدن۸ٓااتفب۸ےک

وت۸اچدن۸ےک۸اس۸۸ںیہ۸ےتیوک۸دفر۸رفام۸رک۸وسرج۸ےک۸ونر۸ےس۸اچدن۸وک۸رفنش۸رفامد۸تلولیح۸یک

ش۸وک۸فلص۸ف۸الماقت۸ۂاافتسد

م

 

لش

     ہک۸رفز۸۸دے۸رک۸ومالان۸رفامےت۸ںیہ۸ہیبشت۸ےسونر۸نم۸ا

 ۸ہیے)۸۸ف۸بش۸ےس۸رماد۸زنیم
م
ش

 

ن

ا

 

تۂ اجمز۸رملس۸ے(۸ٓااتفب۸افر۸۸مس۸ا لحم۸نم۸لیبااحلؽ۸اب۸ب

 ٓاڑ۸انب۸رک۸ٓااتفب۸افر۸رمق۸وک۸سج۸فرح۸ابمہ۸فاصؽ۸اطع۸رفامےت۸ںیہ۸یک۸ےس۸زنیم۸ؿاچدن۸ےک۸درا

ےک۸رکؾ۸ ے۸ھجم۸وک۸رضحت۸۸فرح۸قح۸اعتٰیل۸ایس۸ونر۸اک۸ومعق۸اطع۸رفامےت۸ںیہۂاافتسد۸ینعی

 ۔ایرفاماک۸ومعق۸اطع۸۸ابینط۸ونرِ ۂےس۸الم۸رک۸اافتسد۸زیسمش۸ربت

 اعاقش      رگنِ   ف۸     وشعماق ۸     رگنِ

 ;مخیتند  زر۸   ف    میس   وچمہ ۸    ہلمج

افر۸اعقش۸اک۸رگن۸لثم۸وس ے۸ےک۸نوات۸ے۸۸یوبحمب۸اک۸رگن۸لثم۸اچدنرتہمج۸فرشتحی:

۸یسیا۸افر۸رضحت۸سمش۸یک۸یالماقت۸ریم۸ہینوات۸ے۸سپ۸۸اعقش۸مغ۸ِاجمدہہ۸ےس۸الیپ۸وی ۸ہک

۸دجایئ۸ومالان۸وک۸رضحت۸سمش۸یک۸وچ ۸ہکے۸۔۸۸ایوک۸ابمہ۸المد۸ی ے۸افر۸اچدنہک۸وس۸ے۸ےسیج

 ۔ید۸وک۸زر۸ےس۸ہیبشت۸زرد۸رفیئ۸اینپ۸ےیلےس۸تہب۸دصہم۸اچنہپ۸اھت۸اس۸

 ردیس     قح۸     ٔیرسدم      اہبرِ        وچ 

 ;مخیتند    رت۸۸     اشخ۸ِ   ف۸  کشخ۸   اشِخ 

کشخ۸۸وت۸اشِخ ۸(۸ٓایچنہپ)دایمئ۸یرسدم۸اہبرِ فرػ۸ےس۸۸یک۸بج۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸ف۸رشتحی:
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کشخ۸ےس۸افر۸۸رفاؼ۸زدہ۸مسج۸وک۸اشِخ ۸۔۸ومالان۸ ے۸اےنپ۸مغ۸ِایالم۸د۸ٓاسپ۸ںیم رت۸وک۸۸افر۸اشِخ 

 ۔اید۸رت۸ےس۸ہیبشت۸اشِخ     رضحت۸سمش۸وک۸

 ِٗاشہن۸رباےئ۸اعاقشِؿ۸قح۸اعتٰیلرفیم۸داعےئ

 ابد      دنیہ۸اپ     اف۸    اشعؼ۸    دفتلِ

 ابد   دنبہ۸   را۸  اعاقش ۸  رب۸  کلف۸  ہہن

۸تبحم۸یک۸اےنپ۸دردِ ۸!ہک۸اے۸دخا۸داع۸رفامےت۸ںیہ۸ےیلقح۸ےک۸۸ومالان۸اعاقشِؿ رتہمج۸فرشتحی:

 ؎ رے۸۸۸ابیق۸ے۸فہ۸ہشیمہ۸وج۸دفتل۸ٓاک۸ ے۸اےنپ۸اعوقش ۸وک۸یشخب

 ہدم    یدفر     را۸     دیہد    رقتب۸    اجؿ

 ؎  دےیجیاک۸ذعاب۸ہن۸۸یے۸اس۸وک۸دفر۸ایلسج۸اجؿ۸ ے۸ٓاک۸ےک۸رقب۸اک۸زمہ۸ھکچ۸رتہمج:

 ونا   ےب۸   ارتخ۸   دصاےئ۸    ہی  ےس۸   وغر۸  ونس۸  دفوتس۸    رمے

 ے   رحاؾ۸  انیج  انیج  ہی وت۸ قح۸   رکفِ  نو۸  ہن۸  قح۸   ذرکِ  نو۸   ہن

۔۸۸الغؾ۸رںیہ۸ےیلٓاک۸ےک۸اعوقش ۸ےک۸۸است۸ٓاامسؿ۸افر۸دف۸رعش۸ف۸رکیس۸ینعیون۸ٓاامسؿ۸۸افر

ۡندر مرل  دنبے۸۸ے۸ہک۸یقتم۸ہیرشح۸۸اس۸یک
ٍر  ۡیٍک ع  د  تر

ۡ
 ہک۸رقٓاؿ۸اپک۸نو ۸ےگ۸اسیجم ُق

۸ےک۸اپس۸نو ۸ےگ۸وت۸رعش۸رپ۸نو ۸ےگ۸افر۸نیکم۸وصنمص۸ے۸۔۸سپ۸بج۸فہ۸قح۸اعتٰیل۸ںیم

الضف۸نوےئ۔۸۸رکاؾ۸رعش۸ےس۸ یھ۸ےئافایل۸ینعیدنبے۸۸اکمؿ۸ےس۸الضف۸نوات۸ے۸ذٰہلا۸یقتم

ۡندر مرل   ے۸اتہک۸فہ۸۸یک۸السیتم۸یک۸ی  ۸وقتقح۸ےک۸سپ۸داع۸درالص۸اعاقشِؿ 
ٍر  ۡیٍک ع  د  تر

ۡ
۸م ُق

 نو ۔۸نیرعش۸رپ۸اےنپ۸رب۸ےک۸مہ۸رق۸ینعی اک۸اقمؾ۸احلص۸رکںیکس

 
ۡ
ن ر ال

ق  ا  ت ر ُ
ر م

ۡ
ۡ  ی ٍر  یف  ٍت و ر نرػر

ٰ
ن  ۡ  ، جر   یف 

ۡ
د  مرق   عر

ۡ
د ۡن  ٍق ص  ل   در ع    ٍک ۡی مر

ۡ
ق ٍر م ُ د      تر

 ابد      رسزبس     اعاقش ۸     ںواتسِؿ 

 
ِ
 ابد       اتدنبہ۸    اعاقش ۸      ٓااتفب

 ۸اعوقش ۸اک۸ابغِ ۸!ہک۸اے۸دخا۸ومالان۸داع۸رکےت۸ںیہرتہمج۸فرشتحی:
ِ
ف۸رعمتف۸وج۸اؿ۸۸رقب
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۸رفح۸ںیم ۸اشداب۸راتہ۸ے۸ہشیمہ۸ےک۸بلق۸ف ےس۸رسزبس۸رے۸افر۸۸ی  وقت۸ونرِ ۸رسزبس۸ف

دخا۸۸ونرِ ۸۸ںیمدخا۸ےک۸ابنط۸وہشت۸ےس۸وفحمظ۸رے۸افر۸اعاقشِؿ ۸ےک۸املظت۸افر۸انرِ ۸اعمیص

 ۔رفنش۸رے۸اک۸وسرج۸ہشیمہ

 ابد    رستسم۸   ادب۸    ات۸    دؽ۸  ةلبِ

 ابد     دنیہ۸اخ   رکش۸   مہ۸  اج ۸   وطیط 

۸اے۸دخارتہمج۸فرشتحی: ۸دؽ۸وج۸لثم۸ِ!افر      ةلب۸ٓاک۸ےک۸اہلگےئ۸۸ٓاک۸ےک۸اعوقش ۸اک

ےک۸اعوقش ۸ےک۸۸ٓاک۸!ٓاک۸اک۸رس۸تسم۸رے۸افر۸اے۸دخا۸ے۸ہشیمہ۸ارقب۸رپ۸دیش۸ابغِ 

 ۔رے۸رکش۸اھک ے۸فا ی۸ٓاک۸ےک۸ذرک۸یک۸ہشیمہ۸وطیط۸اجؿ۸یک

 قشع   ف۸   ابیق    اسےئق۸   تمایق    ات

 ابد    ٓادنیہ۸   ام۸   وسےئ۸   ربفک۸   اجؾ

۸فرشتحی: ۸دخارتہمج ۸اے ۸ریم۸تمایق۸!افر ۸۸اسیق۸اکت ۸رعمتف             رضحت۸۸ینعیےئم

 ۸فرػ۸ہشیمہ۸یےس۸امہر۸فرػ۸افر۸اؿ۸یک۸رںیہ۸ابیق۸زیسمش۸ربت
ِ
 ۔قشع۸ٓاات۸رے۸اجؾ

 میالرغ  ف۸  زنار۸   ف۸  کشخ۸   ارگ۸    ام

 ابد    ابردنہ۸   اف۸    لضف۸    ام۸    ربرس

وت۸امہرے۸رس۸رپ۸۸ںیہ۸ےک۸اابتعر۸ےس۸ارگ۸کشخ۸افر۸زمکفر۸ف۸فیحن۸نیمہ۸درتہمج۸فرشتحی:

ںوہج۸کشخ۸نو ے۸ےک۸۸نیمز۸ابینط۸یامہر۸ینعیرے۸۸ابرش۸نویت۸یک۸ایتانع۸یک۸قح۸اعتٰیل

 ۔اتحمج۸ے۸ایدہز۸ابرش۸یک۸قح۸یک ایِت انع

 میاعزج  اپےئ۸   ف۸   دہ ۸   ےب۸   ارگ۸    ام

 ابد      اسزدنہ۸۸    ام۸     اکرِ       اف۸    رتمحِ

۸افر۸اعزج۸ںیہرتہمج۸فرشتحی: ۸اپ امہرااکؾ۸۸رتمح۸ہشیمہ۸یک۸وت۸قح۸اعتٰیل۸مہ۸ارگ۸ےب۸دہ ۸ف

 ۔رے۸انب ے۸فا ی
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 نمچ    ادنر    رخاؾ۸    زیےربت   سمش

 ابد       دنیہ۸اپ    رتا۸   دفتل۸   ںینچ    ہک

  ۸رعمتف۸ےک۸نمچ۸ںیم۸یک۸!۸قح۸اعتٰیل۸زیاے۸سمش۸ربترتہمج۸فرشتحی:
ہ

 

ن

 ے
لی
رقب۸۸افر۸اہب۸رِ ۸

 ۔رے۸ابیق۸ے۸ہشیمہ۸دفتل۸وج۸ٓاک۸ےک۸ابنط۸ںیم۸ہی قح۸یک

 اعاقش ۸اجِؿ ۸ٔیرسدم۸ایحِت 

 میا  اتزہ۸  ف۸    زبس   دفہ ۸   از۸    ادب۸     ات

 ردس   دے۸   را۸  وک   تسین  اہبرے۸   اںی

۸ںیہ۸رتمح۸ِیک۸اشہنٗ کت۸قح۸اعتٰیل۸تمایقفرشتحی: رتہمج ۸اتزہ       ۔۸الزفاؽ۸ےس۸مہ۸زبس۸ف

 ۸اہبرِ ۸ہی
ِ
 ۔ے۸سج۸وک۸زخا ۸متخ۸رکےکس۸ںیہن۸فیداین۸قح۸اہبرِ ۸رقب

 رت   رگؾ۸     دؾ۸     رہ۸     اگنہہم۸     ںیا    ابدش

          وخاب ۸اک۸ابزار۸۸فیتبحم۸اک۸ابزار۸وت۸رہ۸دؾ۸رگؾ۸رت۸راتہ۸ے۸ربسکع۸داین۸یک۸اعتٰیل۸هللارتہمج:

 ؎  قشع۸رسد۸زپاجات۸ے۸۸۸۸نسح۸ےس۸اؿ۸ےک۸اعوقش ۸اک۸ابزارِ ۸ہک۸زفاِؽ 

 اک       وخاہ       دؽ۸      وخاب ۸        نسحِ      ایگ

 اک          هللا         ؾ۸ان         رے۸          ہشیمہ

 

 ںید      رگنِ   اطتع۸    رگنِ ۸    ی  وقت    رگنِ

 ںیاعدب       رب۸       ںود۸       ابیق       ادب۸       ات

 

 افنؼ    ف    رفکاؿ۸     رگنِ     ف    کش۸    رگنِ

 اعؼ       رباجِؿ       ںود۸        ابیق       ادب۸      ات

رے۸اگ۸ کت۸ابیق۸تماجون ۸رپ۸ایق۸قح۸یک۸اک۸رگن۸اعاقشِؿ ۸نیفر۸اطتع۸افر۸دا۸ی  وقترتہمج:

 ۔رے۸اگ۸اجون ۸رپ۸ہشیمہ۸تملظ۸اک۸رگن۸انرفامون ۸یک۸افر۸رفک۸ف۸کش۸افر۸افنؼ۸یک
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     ِت ایح    ںیز    رمبدؾ۸    نم

 

قض

 

می

 ی

 ردس     ےپ۸    در۸     ابمیق    تایح    ات

۸ےک۸اقتاضےئ۸وہشاہین۸افین۸ِت اس۸ایح۸ینعیے۸۸ہ۸رکایل ے۸اےنپ۸سفن۸وک۸رمد۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

سفن۸۸ےئاانف۸ہی رمدہ۸نو ۸نکیل۸ایوگ۸زدنہ۸رےتہ۸نوےئ۸ یھ۸سپ۸ںیم۸ایوک۸ولغمب۸اکدعلؾ۸رکد

 :انف۸ببس۸اقب۸اک۸نوایگ۸ہیذات۸ے۸ذٰہلا۸۸ے۸وج۸ابیق۸ےیلےک۸۸رمیض۸یک۸قح۸اعتٰیل۸وچ ۸ہک

کُم    در
ن  ُد مرا ع  فر

در ا یرن 
ن  مراع   اٍق بر  لل  ور

کُم  سج۸ ے۸ در
ن  در  وکمرا ع 

ن  ۸رکد۸لل  ا مراع  ۸رکدہ۸بس۸ابیق۸ایرپ۸دفا ۸افر۸اس۸اک۸دفا ۸فہ

ےس۸۸الزفاؽ۸ابہیق۸اہبرِ ۸دفتل۸ِاکلم۸رےنھک۸فاال یھ۸ہک۸اؿ۸ےس۸قّلعت۸ِںیہ۸ابیق۸ےسی۔۸فہ۸انوایگ

 ۔امال۸امؽ۸نواجات۸ے

 دیاندپ        دربل      ف      ادیپ      اعاقش 

ے۸   ںینچ  مل۸اع   ہمہ۸    در
ق

 

س
ع

 دید    ہک۸   

 وبحمافر۸دخا۸وت۸اظرہ۸ںیہ اعاقشِؿ رتہمج۸فرشتحی:
ِ
اکانئت۸۔۸وتسمر۸ںیہ۸اشہنٗ اعتٰیل قح۸یقیقح ب

        ہامہرے۸اامعؽ۸فوض،۸امنز،۸رفزہ،۸جح۸افر۸اہجد۸فریغ۸ینعیے۸۸اھکیقشع۸سک۸ ے۸د۸اسیا۸ںیم

اپک۸اگننو ۸ےس۸ ِت فہ۸ذا۸ںیہامہرے۸اجؿ۸ف۸امؽ۸دفا۸نوےت۸۸ےیلافر۸نج۸ےک۸۸وت۸اظرہ۸ںیہ

ہک۸وبحمب۸وک۸۸یتلم۸اثمؽ۸ںیہن۸وکیئ۸قشع۸یک۸ےسیا۸ںیم۸ےک۸داین۸یقیقح۸ے۔۸زجب۸اس۸قشع۸ِیفخم

 اجےت۸نو ۔۸۸ےیکاس۸رپ۸اجؿ۸ف۸امؽ۸دفا۸۸ریغب۸ےھکید

 ۸مغ۸ِٓااثرِ 
ِ
 یقیقح۸وبحمب

 دفہ     لعل۸  رب۸   ےبل۸    کی    انردیسہ

 ردیس   اہ  بل۸   رب۸   رفح۸   زہارا ۸    دص

 رتہمج۸فرشتحی:
ِ
رفاؼ۸ےس۸۸مغ۸ِدشِت ۸ےک۸ببس۸وس۸زہار۸رفںیح۸کت۸انراسیئ۸یقیقح۸وبحمب

 ۔اعوقش ۸ےک۸وبل ۸کت۸چنہپ۸ںیئگ
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 ےکی     را    اف۸    انکر۸    در۸    انرگہتف

 ردیس۸ اہ  اقبل۸  ز۸  اج ۸   زہارا ۸   دص

۸دصزہار۸اجںین۸ںیم۸ے۸ہک۸اؿ۸ےس۸دجایئ۸یسیذات۸ا۸کیا۸یک۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ںیہ۸ادباؿ۸ےس۸دجا۸نویکچ۸ینعیاےنپ۸اےنپ۸اقبل۸ےس۸

 بیغ         وشعمِؼ      دانمِ       اندیشکہ

 دیشک   رضتب۸   ف۸   تنحم۸   زہارا ۸   دؽ

 رتہمج۸فرشتحی:
ِ
           ےک۸زہارف ۸رکف۸ف۸مغ۸۸ےس۸دفر۸ے۸اس۸ےک۸دؽ۸رپ۸داین۸یقیقح۸وج۸وبحمب

 ؎  اذٰہل۸،ے۸ریتہ۸امر۸زپیت۸یک

 اجےئ نب۸   ویاہند  اک۸  ٓاک۸  وت۸  نو۸  انچب۸  ےس۸  ومغ 

 ۔۸ےےس۸بلق۸وک۸وکسؿ۸لم۸اتکس۸۸ہےک۸قّلعت۸رصػ۸قح۸اعتٰیل۸ینعی

 رشےتب      ہدیشچ    ان    اصشل۸   ف    از

 دیشچ    اعقش۸    رہ۸   زرہ۸   زہارا ۸   دص

۸ںیم۸یک۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی: ۸یک۸وصحِؽ ۸راہ          فر۸رہ۸اعقش۸ ے۸اجمدہات۸ےک۸اخ۸راض۸

 ؎  ت۸وک۸رتک۸رک ے۸اک۸مغ۸ربداتش۸ایکّذل۸سفن۸یک۸ینعیوس۸زہار۸زرہ۸ےھکچ۔۸

 ںیہ   رکےت۸  وبجمر۸   ںیمہ  ےک۸   دؽ۸   فولےل۸  وگ۸   تہب

 ںیہ    رکےت۸    وظنمر۸   ۸انٹنوھگ    اک۸    ےلگ۸   اخفر۸     رتی

 فبجمت                                                                                      

 ےس     مغ۸    اہ۸    زہار    انمت۸   وخؿ۸     زہار

 ے     اعمل۸    رفامرنفاےئ۸    ںیم    ابتہ۸     دِؽ 

ر                                                                                          ت

  

 اخ

 ےلگ         اتسلگشن۸        از۸      انہتفگش

    ہنیس   در۸   اخر۸   زہارا ۸    دص
ل

 

خ
تدد  ب
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۸نو۸زہار۸۸ےک۸اہبرِ ۸سج۸اعقش۸اک۸وھپؽ۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی: اتسلگ ۸ےس۸ہن۸ہتفگش۸نوا

 ۔ھبچ۸ےئگ۸ںیم۸اکےٹن۸اس۸ےک۸ےنیس

 ربد     دہ     اہلگ۸    ہلمج۸     از۸    اف۸     اخرِ 

 دیلک    دیص    از۸    رتہ ۸   دشکل۸   اف۸   لفق

اانپ۸اہھت۸ولگ ۸۸زیسج۸اخر۸وک۸اؿ۸ےک۸ابغ۸ےس۸ةسن۸ے۸فہ۸ںو۸ہج۸ےب۸اینرتہمج۸ف۸رشتحی:

 ۔دشکل۸ے۸ایدہےس۸ز۸ ویجنک۸ف ڑکن۸اک۸وت۸لفق۸ یھ۸یقیقحے۔۸افر۸وبحمب۸ِ۸ےس۸اٹہاتیل

 ۸ِؿ ایب۸در
ِ
 ۸اقمؾ

ِ
 یقیقح۸رقب

 رگیا د    وبقِؽ     از۸    ہب۸    اف   رد

۸  دیرمفار   ف۸   لعل

 

ش

گ

 

شب

 دیرم   را۸  

۸  رتہمج۸ف۸رشتحی:
ِ
      اک۸رد۸رفامان۸دفرسف ۸ےک۸وبقؽ۸رک ے۸ےس۸رتہب۸ے۸افر۸لعل۸۸یقیقح۸وبحمب

 ۔ںیہ۸دیدر۸ےک۸رم۸اس۸ےک۸گنس۸ِف۸ومیت

 تسین     چیہ    داین     اہےئ۸    اعسدت    اکی

 ںو۸دیعس     د۸دار     ہک۸     وج۸    اعسدت۸    ٓا 

رضحت۸ فہ۸اعسدت۸التش۸رکف۸وج۸ںیہ۸ھچک۸ںیہن۸افر۸راںیتح۸اعسدںیت ہی یک۸داینرتہمج۸فرشتحی:

 ۔دفتل۸التش۸رکف۸یک۸هللاقلعت۸عم۸ا۸ینعی (۸رےتھک۸ںیہ)ابنط۸ںیم۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸ںودیعس

۸   ہک۸   ابالےئ۸    دق

 

ش

ق

 

س
ع

 رفاتش    رب۸    

 دیجم   رعشِ    ف۸   رکیس   از۸   ذگتش۸   در

وت۸اس۸اک۸رسا۸رعش۸۸ای ے۸وج۸دق۸رمتبت۸ااھٹ۸یقیقح۸ےک۸قشع۸ِرضحت۸ںودیعسرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

 ؎  ے۸۸۸۸نویت۸ہیاشؿ۸۸یک۸هللا۸ءہک۸افایل۸ہی۔۸بلطم۸ےس۸ٓاےگ۸ڑبھ۸ایگ۸ف۸رکیس

 اقػ    وکہِ     وچ    زںیم    رب    اعرػ۸    مسجِ

 وطاػ     اع ی     سب۸     غرمیس    اف۸     رفِح 
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 ے۔۸۸نویت۸اک۸وطاػ۸رکیت۸رفح۸قح۸اعتٰیل۸افر۸اؿ۸یک۸اقػ۸ںیہ۸رپ۸وکہِ ۸ؿ۸ےک۸مسج۸وت۸زنیمارتہمج:۸

 نواجےئ   اپر۸   ےک۸  اکم ۸  ف۸  وکؿ۸  اس۸  وج۸ ے۸ فہ۸  رظن

 نواجےئ  اکر۸  ےب۸  زپے۸  رپ۸  اتاب ۸  رفےئ۸   بج۸  رگم

 

   از

 

مض

ق
ت
ی

 الخص    اییب    وچ ۸  مسج۸  

 دیدج     اییب     اعےمل۸     دجتد۸     ےب

۸ ف۸مک۸۸اعمل۸اپؤےگ۸وج۸ےب۸فیک۸این۸کیوت۸ا۸نویگ۸اس۸مسج۸ےس۸بج۸الخیصرتہمج۸ف۸رشتحی:

 ۸نواگ۔۸رماد۸اعملِ
ِ
 ۔قح۸ے۸رقب

۸     ے

 

ش

م

 

چ

 ہ   احرض۸    ارنل   اعمل۸    نک۸    

 الورید           حبل         من    تفگ۸   اقرب       حنن 

۸ وی ۸احرض۸ے۸۸ارے۸اخومش۸رنو۸اعمل۸رس۸وت۸اعمل۸ِامےت۸ںیہاب۸ومالان۸رفرتہمج۸ف۸رشتحی:

۸بیغ۸اعمل۸ِہی۔۸سپ۸رت۸ںیہ۸بیاجؿ۸ےس۸رق۸رِگ ۸یمہ۸مت۸ےس۸اہمتر۸ای ے۸رفامد۸قح۸اعتٰیل۸ ہک

 ۔ے۸ًانعم۸اعمل۸اہشدت۸ یھ

 قشع    ہ ۸    اسز     ایمیک     ایمیکےئ

 دنک     یم     اعمین     جنگِ    را۸    اخک

۸اس۸یک۸ینعیے۸۸ اتاسز۸انبد۸قح۸وک۸ایمیک۸اعقش۸ِے۸ہک۸ایمیک۸اسیا۸یقیقح۸قشعِ:۸رتہمج۸ف۸رشتحی

۸افر۸قشعِ ۸نب۸اجےت۸ںیہ۸هللا۸ءربتک۸ےس۸ےنتک۸ردنہ۸ابد۸رخاب۸اتبئ۸نورک۸افایل۸تبحص۸یک

رکات۸ے۸۸ؿتبحم۸ےس۸وج۸ومضمؿ۸ایب۸دردِ ۸ے۸زین۸ اتوک۸رعمتف۸اک۸زخاہن۸انبد۸اخیک۸قح۸ااسنِؿ 

 ؎  ارث۸نوات۸ے۸اس۸ںیم

 ے   ریتھک   ارث۸   ے۸   یتلکن  ابت۸  وج۸  ےس۸   دؽ

 ؎  ے۸اڑ۸رک۸ریتہ۸وخوبش۸اعمل۸ںیم۸وت۸اس۸یک۸رکان۸اچے۸ یھ۸تبحم۸یفخم۸دردِ ۸فہ

 اہن     دردِ     رما۸    ٓاہ۸   رکے۸    ہن۸   اظرہ۸    ںیہک

 رکےت   اافخء۸    تنمِ    یرم    ے۸      یسگر    رمع
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 ایگ        ہن۸       ایاپھچ        راز۸       ےس۸        ٓاہ

 نورک      رطضم۸     رمے۸      یلکن      ےس۸    ہنم

 

 ںیہ      اجےت۸    کلھچ۸     وج۸    ےس۸    من۸    مشچِ

 رک     نو      ارتخ       فہ     رپ۸      کلف۸     ںیہ

 ؎  دؽ۸اماگن۸اھت۸۸۸ دردِ ۂ ے۸دخاےئ۸اپک۸ےس۸ذر۸ہیلع۸هللا۸اطعر۸رۃمح۸دیرف۸اباب

 
 
 را     اطعر۸     دِؽ      دردِ     ذرہ

 ذرہ۸اطع۸رفام۔۸کیتبحم۸ےک۸درد۸اک۸ا۸اطعر۸وک۸اینپ۸!اے۸دخارتہمج:۸

اردش۸رضحت۸۸ ے۸اےنپ۸ۂفیلخ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸اصبح۸اہمرج۸یکم۸هللادمادا۸احیج۸رضحت

 ؎  ینعیرصمہع۸زپاھ۸اھت۸۸یہی ےک۸اکؿ۸ںیم۸ہیلع۸هللا۸رۃمح وگنگہ

 
 
 را     اطعر۸     دِؽ      ردِ د     ذرہ

 ؎  انمتبس۸ےس۸ارقح۸ےک۸دنچ۸ااعشر۸المہظح۸نو ۸۸۸۸اقمؾ۸یک۸اس

 ےس      دفاہج ۸    مغِ     وفرا۸ً     ٓازاد۸     نو

 ٓاےئ       اہھت۸       رگ۸    درد۸      ۂذر     رتا

 ںیہ     ےتلج۸      رچاغ۸    ںیم    دول ۸    ت

 ے     رکات۸     ٓاہ۸    ےس   دؽ۸    وکیئ    بج

 ںیہ      ےتلم۸     رساغ۸   ےک۸    دؽ۸       دردِ 

 ے     رکات۸    اچہ۸    ےس۸   اؿ۸   وکیئ    بج

۸ؿایب۸رپ۸دقرت۸ہن۸اپات۔۸ارگ۸وبجمرا۸ًیھبک۸ریرمع۸کت۸رقت۸ربس۸یک( ۲۲)اچسیل۸تیرقت۸ارقح

ابر۸۸کیےس۸داع۸رکات۸اھت۔۸ا۸اعتٰیلدصہم۸راتہاھت۸،۸قح۸۸تیاہن۸،رکان۸نوا۸وت۸زابؿ۸کشخ۸نواجیت

ارقح۸۸رہ۸ںیمّونم۸ہنیرضحت۸ومالان۸اشہ۸ارباراقحل۸اصبح۸داتم۸رباکمہت۸ ے۸دم۸خیش۸ےریم

۸ہیٓاک۸ےک۸اسےنم۸وت۸!ہک۸رضحت۸ٓاج۸مت۸وک۸فظع۸انہک۸ے۔۸ارقح۸ ے۸رعض۸ایک۸ہک۸ایےس۸رفام

۸هللا۸۸یلعرکف۔۸ارقح۸ ے۸وتالک۸ًؿایب۸ہک۸ںیہن۸ای۔۸مکح۸رفامگنگ۸نواجفے۸یگ۸زابؿ۸افر۸ یھ
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۸ادمحدبعا اصِبح ۔۸ومالان۸ایک۸ؿومضمؿ۸ایب۸کیا۸ریھچک۸د۸ اہیےک۸۸ینمیم۸هللاخہن۸ومالان

۸اس۸یک۸ارقح۸ ے۸ومضمؿ۸ںیم۸،ںیھت۸ یھ۸اشیاین ےھت۸،۸ھچک۸افر۸رپ۸مغ۸زدہافر۸۸روموصػ۸امیب

ے۸ھچک۸۸ٓارہ۸ایدابت۸وج۸۸کیاس۸ےس۸رصػ۸ا۸ےیلرکاؾ۸ےک۸۸نیِانرظ۸،ریھک۸تیراع

 نو ۔۸رکراہ۸۸ااضہف۸ےس۸شیپ

۸ےک۸ٓاےت۸ںیہ۸فیلکت۸ ایراتح۸،رش۸ای دمح۸ف۸ہبطخ۸!۸۸امہرے۸افرپ۸وج۸احالت۸ریخ۸دعب

،۸اافتؼ۸ےس۸فہ۸۸نوایگ۸ہیہک۸اافتؼ۸ےس۸۸ ےتہ۸ںیہ۸ہک۸مہ۸ٓاسپ۸ںیم۸اسیج۸ںیہ۸ںیہن۸فہ۸ضحم۸اافتیق

۸امسجین۸رتتیب۸ِیافر۸رتمح۸ےک۸تحت۸امہر۸رںوتیب۸یک۸احالت۸قح۸اعتٰیل۸ہی۔۸در۸الص۸نوایگ

۸تفص۸ارلنٰمح۸ےک۸دعب۸اینپ۸۔۸افر۸رب۸ااعلنیمل۸اجےت۸ںیہ۸ےجیھب۸تحلصم۸ےس یک۸رفاحینف

رہ۸اشؿ۸ےک۸ادنر۸۸یک۸رںوتیب۸یریم۸ںیم۸زدنیگ۸یوپر۸ہک۸اینپ۸ایاتبد۸ہیرفامرک۸۸ؿایب۸ارلمیح

۸رانھک۸ارگہچ۸وصر۸یریم ۸ااقتعد ارتمح۸اک ً

 

۸نو ۸رگم۸فہ۸۸وصرت۸ںیم۸یک۸فہ۸فیلکت۸ت ومندار

 ؎۸  ٓاےت۸ںیہ۸ےیلدراجت۸ےک۸۸افر۸رتیق ۸انگہ وفع۸ِ،ریہطت۸یاہمتر۸فااعقت۸مغ۸ف۸دصہم۸ یھ

 امشہ     ریہطت  دفہ ۸      البےئ۸    ہک

 ؎  ے۔۸افر۸یھبک۸ےک۸ےیل۸نویت۸اپیک۸یاجبن۸ےس۸الب۸امہر۸دفہ ۸یک

 زبرگ     اہےئ۸     الب۸   دعف۸    الب۸   اںی

۸ے۸فہ۸بیجع۸۸داع۸یتلکن۸وجےسدؽ۸۸زمغدہے۔۸زین۸ٓایت۸ےیلالب۸وک۸دعف۸رک ے۸ےک۸۸یڑب۸الب۸ یس۸ہی

      ے۔۸ارقح۸۸رتمح۸اس۸رپ۸اخص۸نویت۸اگنہِ ۸یک۸ے۸افر۸قح۸اعتٰیل۸نویت۸نویئ۸یدرد۸ےس۸رھب

 ؎  اک۸رعش۸ے۸۸۸

 اعمل  اک۸   ایدرف   یرت  دؽ۸  نوےئ۸  وٹےٹ۸   اے

 ادناز  رکؾ۸  اگنہ۸ِ  ہپ۸  دؽ۸  نوےئ۸   وٹےٹ۸    اے

طخ۸اھکل۸ہک۸۸ںیہ۸میقم۸ںیم۸وک۸وج۸رکایچ۸اےنپ۸اھبیئ۸ایرگمادقس۸ ے۸اس۸فتق۸وکست۸رفام۸رضحِت 

 خیش۸رضحِت  ہک۸نویئ۸وخیش۸تیرکف۔۸اس۸ےس۸ارقح۸وک۸اہن۸ایمت۸اےنپ۸رھگ۸اگہ۸اگہ۸ارتخ۸اک۸فظع۸رکا

۸ہیرکاتم۸افر۸داع۸ے۸ہک۸۸ادقس۸یک۸۔۸رہباحؽ۸رضحِت اس۸طخ۸ےس۸اظرہ۸نویئ۸دییگدنسپ۸یک

۸یک۸قح۸اعتٰیل۸ھچک۸ںیہن۸ںیم۸راےنپ۸اایتخ اب۸ یھ۸ف۸لمع۸فظع۸ےنہک۸اگلنکیل۸ملع۸ۂیدبع۸ےب۸ام
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۸ایک۸اک۸ڈالیھ۸ٓاات۔۸یٹم۸ےس۸فظع۸نوات۸ے۸۔۸ضعب۸افاقت۸وخد۸اچاتہ۸نو ۸ھچک۸ںیہن۸ہ۸وتقیف

 ؎  ے۸۸۸۸ایک۸شیپ۸اکلم۸وک۸ارقح۸ ے۸اس۸فرح۸رعش۸ںیم۸رمدشِ ۸ںوؽ۸اتکس۸ے۔۸ضیفِ

 نکیل   ےس۸   ااہظر۸    ےک۸    ریمض     اھت۸    وبجمر

 ایالبد  رہپف ۸   ے۸  درد۸   ےریت   ںیم   عمجم

 جنگ   اک۸     اہن ۸    درد۸    ںیم     تایح    فریاۂ

 ایانبد  احلم۸    اک۸    درد۸    ےک۸    دے۸   وک۸    ارتخ

 رمق ف۸ سمش۸ ےک۸  درد۸۸ ۸اہج  ںیہ رفنش۸  ےس۸  ھجت

 رگج    دردِ   رب۸   ہار   اے۸  دؽ۸  دردِ   اامؾ۸   اے

ر                                                                                              ت

  

 اخ

     هللا   رفح۸   وچ۸   ہہگ

فہ

 وشد   یم    ےب  ی

         ہہگ

ل

 

خ
ے
ل
 
ب
 دنک      یم          ابینزیم      

۸ ۸رشتحی:     ابؿزیم۸نب۸اجاتےافریھبک۸وت۸بیبط۸یھبکےیلےک قح قشع۸اعاقشِؿ رتہمج۸ف

 ۔ے۸ اتد۸نب۸رکذغاےئ۸رفاحین

    رگدد۸     یمن    ومٰیس   وچ۸   وشؼ

 

ش

م

 

چ

 

 دنک     یم      رتاین     نل۸      امسعِ    رگ

 نوات۔۸۸ےننس۸ےک۸ابفوجد۸وشؼ۸مک۸ںیہن۸ے۸ہک۸اعوقش ۸وک۸ٓافاز۸نل۸رتاین۸ یھ۸ہی اختیص۸قشع۸یک

 ۸ِؿ ایب۸در
 
 اجمدہات۸ف۸اطعےئ۸قح۸ رمثہ

   ہ ۸   وخؿ۸   ہک۸   وطاف ۸   ادنرںی
ِ
 اف    ٓاب

 دنک      یم      اثین      ونِح      را۸   وخد۸    فطل

۸ وصرت۸۸نواجات۸ے۸افر۸ٓاوھکن ۸ےس۸اکش۸یک۸بج۸اعوقش ۸اک۸وخؿ۸اپینرتہمج۸ف۸رشتحی:
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۸اثین۸ںیم      انم۸۸انب۸رکاعقش۸وک۸یتشک  ۸لثم۸وطافؿ۸ہہب۸زپات۸ے۸وت۸قشع۸اےنپ۸فطل۸وک۸ونِح

 ؎۸۸  اطع۸رکات۸ے۸

 ہ  دش   ٓاےب۸  مغ۸ ہب۸  ف۸  اہ ۸  وخؿ۸  اکش

 ۔نواجات۸ے۸ے۸ہک۸ٓاوسن۸درالص۸وخؿ۸نوات۸ے۸رگم۸مغ۸ےس۸اپین۸ایومالان۸ ے۸رفام۸ںیم۸ونثمی

 را   قشع۸  دیاگِؿ وشر   بش۸    ف۸   رفز

 دنک       یم       اپابسین     دمحم۸     وچ 

 ۔رکات۸ے۸اپابسین قشع۸یک۸دیاگِؿ افر۸رفز۸ف۸بش۸اےنپ۸وشررتہمج۸ف۸رشتحی:

 ونشد      ام۸      نیعتسن    اان۸    ابگن

 دنک    یم    اعتسمین    ااجتب۸    رکد

ع   ی راکر ا  ) ے۸مہ۸ےس۸اان۸نیعتسن۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸ف۸رشتحی: تر
رس  ُ ن

 
(۸انس۸افر۸وبقؽ۸رفامرک۸ی

 ۔ااعتس ت۸رفامےت۸رےتہ۸ںیہ۸یامہر

 بجع     یداد    ۂصح   را۸    ےسک۸      رہ

ااین     ابلگ۸     اخر

 

ػب
 م
ہ

 دنک       یم         

۸ایرتمح۸ف۸رقب۸ف۸تبحم۸ف۸رعمتف۸ےس۸ہصح۸د۸ ے۸اینپ۸اعتٰیل رہ۸صخش۸وک۸قحرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

ااؿ۸)مہ۸سیلج

 

ب
 مػ
ہ

۸وک۸افر۸اؿ۸ےک۸اطنیبل۸هللالہ۸ا۸ینعیف۸مہ۸رفس(۸انب۸راھک۸ے۔۸۸ے۸افر۸اخرف۸لگ۸وک۸

 ۔۸ضعب۸تہب۸انصق۸لثم۸اخر۸نوےت۸ںیہ۸ںیم۸اطنیبل۸احال ۸ہکاسھت۸راھک۸نوا۸ے۸۸کیوک۸ا

 قشع۸ارسارِ ۸ٓااثرِ 

 دش   ااہظر۸   قشع۸  ارسارِ    رکا۸    رہ

 دش  زار  ےب۸  اقب۸  از۸   ایرے  رتف

۸ہ۸فہ۸قح۸اعتٰیل۸تبحم۸اک۸راز۸اظرہ۸رفامےت۸ںیہ۸اینپ۸رپ۸قح۸اعتٰیل۸ےسج۸دنبرتہمج۸ف۸رشتحی:
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ےک۸اتعب۸رکےک۸۸اہیہٰل۸ِت وک۸رمایض۸اسفنہین۸اشہِت وخا۸اتھجمس۸ے۸افر۸اینپ۸زیےک۸ذرکف۸رکف۸وک۸زع

 
ِ
 ۔ے۸ہک۸یےب۸زاراقب۸ےس۸۸یہیے۸افر۸۸احلص۸رکاتیل۸انفتیئ۸اقمؾ

 سب   ف۸    ہ ۸     ںیا    امکؽ۸    ۸الًصا      ابمش۸      وت

 سب    ف۸    ہ ۸    ںیا   فاصؽ۸    وش۸   مگ۸    رف۸     رفد

اج۸افر۸اؿ۸ےک۸ادنر۸مگ۸۸،امکؽ۸ے۸اریت۸یہیہن۸رے۸سب۸۸یقوت۸اےنپ۸وک۸داٹدے۸افر۸ھچک۸ابرتہمج:

  ؎  فاصؽ۸ے۸اریت۸یہینواج۸

 ٓااتفب    ربفزِ     را۸    ازفف ۸      مش

 دش   االآثر۸     ابلط۸     وچ ۸   رگنبش

۸خیش۸نواجات۸ے۸)ذرک۸ف۸رکف۸افر۸تبحص۸ِادیپ۸اک۸ونر۸بلق۸ںیم۸بج۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸ف۸رشتحی:

فرح۸۸سج۸فرح۸ٓااتفب۸ےک۸اسےنم۸رچاغ۸ےب۸ونر۸ولعمؾ۸نوات۸ے۸ایس۸ےس(وت۸ؿےک۸اضیف

 ؎۸  ے۸۸۸اگننو ۸ےس۸اکدعلؾ۸نواجیت۸یک۸هللامامؾ۸اکانئت۸افر۸وموجدات۸اعرػ۸اب

 اترے ےئگ۸  پھچ۸ بس۸ نوا۸  ای امن  رہم۸   بج

 ایٓا   رظن۸   اہنت۸   ںیم  زبؾ۸   یرھب   وک۸   مہ۸    فہ

 فبجمت                                                                                    

 ؎  المہظح۸نو ۸۸۸۸اقمؾ۸ےک۸انمبس۸ارقح۸ےک۸دف۸ااعشر۸افریس۸اس

 دیٓا  رہماب ۸   ایر   رپدہ۸    ےب۸    وچ۸   بلق۸   درفِؿ 

     ںیمہ

یب

م

 

تت ی

 دیٓا  ٓاامس ۸  از۸  زںیم   رب۸  تنج۸  ہک۸   

 دیٓا    ایب    ادنر۸   ےہگ۸  ام   رای  قشع۸     دردِ    وچ

 دیٓا  اغف ۸    ام۸    دردِ   ز    اعمل۸    ہمہ۸     اہبلےئ   ز

اک۸اخص۸رقب۸بلق۸وسحمس۸رکات۸ے۸وت۸ولعمؾ۸نوات۸ے۸ہک۸تنج۸۸بج۸قح۸اعتٰیلرتہمج:

            رکات۸نو ۸۸ؿتبحم۸وک۸ایب۸یک۸تبحم۸ےس۸قح۸اعتٰیل۸افر۸بج۸دردِ ۸رپ۸ٓایئگ۸ٓاامسؿ۸ےس۸زنیم

 ؎۸۸  نوات۸ے۸یاجر۸ایدوت۸اکانئت۸فاول ۸ےک۸وبل ۸ےس۸انہل۸ف۸رف
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ہ اا۸      میرگب       وچ
لق

 

خ
 وشد      ای رگ     

ہ اا۸       انبمل۸    وچ
لق

 

خ
 وشد      انال ۸          

ر  یاز۸ونثم                                                                             ت

  

 اخ

ے۸افر۸بج۸۸نویت۸ہیرگ۸کیِاسھت۸رش۸ےولخمؼ۸ریم۸کیرفات۸نو ۸وت۸ا۸ںیمبج۸رتہمج:

 ۔ے۸انہل۸نویت۸کیِاسھت۸مہ۸رش۸ےولخمؼ۸ریم۸کیانہل۸رکات۸نو ۸وت۸ا۸ںیم

 رحب وسےئ۸  ای وپ  ف۸  ہ ۸  ای وج  وجےئ

 دش    ابر     ایدر    رغؼ۸    زا ۸     اعتبق

 ۔وک۸ ےتہ۸ںیہ۸ایدر۸ںیم۸افریس۸۔۸رحب:وک۸ ےتہ۸ںیہ۸ای:۸ڑبے۸درایابراغلت:۸در۸حِّ

۸در۸رہن۸ڈوھڈن ے۸فا یرتہمج۸ف۸رشتحی: ۸ے۸افر۸اس۸یعس۸فرػ۸دفڑ ے۸فا ی۸یک۸ایے۸افر

۸ ۸رہن۸ڑبے۸در۸ہیلسلسم۸اک۸رمثہ ۸فہ ۸ے۔۸اس۸رعش۸ںیم۸ےس۸اجیتلم۸ایاتلم۸ے۸ہک۸ااجنؾ۸اکر

وت۸ےط۸رکےت۸ر۸نوےگ۸۸قیے۸ہک۸ارگ۸مت۸لسلسم۸فر۸ایوک۸اس۸اثمؽ۸ےس۸اھجمس۸هللا۸فوصؽ۸ا ی

 ؎  دؿ۸رضفر۸فالص۸نواجؤےگ۸۸کیا

 اخک    رفز۸    رہ۸   ینک    یم    اچے     ز   رگ

 اپک       ٓاب۸      در۸     ریس    ادنر۸     اعتبق

 رفمت ۸یونثم                                                                              

۸کت۸راسیئ۸دؿ۸رضفر۸اپین۸کیاکنےتل۸رنوےگ۸وت۸ا۸ےس۸یٹم۸ںیونک۸ارگ۸رہرفز۸ یسرتہمج:

ےگل۸رنو۸وت۸اکؾ۸۸ہک۸نگل۸افر۸دنھ۸ےس۸ذرک۸اف۸ر۸رکف۸ںیم۸ہیبلطم۸۸۔نواجےئ۸یگ۸بیصن

 ؎  رضفر۸نب۸اجےئ۸اگ

 نویگ       ےس۸      اکؾ۸        وت۸       اکایب

 نویگ     ےس۸    الکؾ۸     نسح۸ِ    ہک۸      ہن

 نویگ       ےس۸     اؾ۸ازتل      ےک۸      ذرک

 نویگ       ےس۸    اامتہؾ۸      ےک۸       رکف
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 ؎۸۸  رسدم۸رفامےت۸ںیہ۸رضحت

 رکد       دیاب      یم    ااصتخر۸     ہلگ۸     رسدم

 رکد    دیاب   یم    اکر۸   دف۸   ںیاز   اکر۸    کی

 

 داد    دیاب    یم   دفہ ۸   رباضےئ۸   نت۸    ای

 رکد     دیاب       یم   ایر  ز  رظن۸     ۸عطق      ای

 انیل۸اکؾ۸اؿ۸دف۸اکوم ۸ےس۸رکہ۸کیافر۸ا۸اچےیہوکشہ۸ف۸ہلگ۸وک۸رصتخم۸رکان۸۸!اے۸رسدمرتہمج:۸

۸یک۸ایررھپ۸۸ای اچےیہ انیےس۸دفا۸رکد۸ایتضاجمدہہ۸ف۸ر۸وت۸نت۸وک۸راضےئ۸دفہ ۸ںیم۸ای اچےیہ

 ۔اچےیہےس۸دربتسدار۸نواجان۸۸ی  تبحم۸ےک۸دوع

ود۸   لگ۸    وصقمد۸    دبف۸      در

 

ب

 رفےئ    ب

 دش     اخر۸      اف۸    در۸  رب       اہلگ۸     ہلمج

  ارگفہرتہمج۸ف۸رشتحی:۸
ِ
۸ رفح۸ںیم بلق۸ف  یس۸یقیقح وبحمب  

ّ ب

 

رقب۸داھکےئ۸وت۸ہلمج۸اعمل۸ت

اس۸لگ۸ےک۸اسےنم۸مامؾ۸اہلگےئ۸اکانئت۸اخر۸ولعمؾ۸۸ینعیےب۸دقر۸ولعمؾ۸نواگ۸ اگننو ۸ںیم

 ؎  نو ۸ےگ۸۸

 اھت    انز۸    ہپ۸   اہبرف ۸    اینپ   وک۸     نمچ۸    نحص

 ےئگ  اھچ۸   ہپ۸    اہبرف ۸    یاسر   وت۸   ٓاےئگ۸     فہ

۸لفحم۸ہپ۸اھچ۸اجےت۸ںیہ۸یاسر۸رفقن۸ےس۸اہج ۸ےتچنہپ۸ںیہ۸اہبر۸یک۸ابینط۸فاےل۸اینپ۸هللا۸ہکلب

 ؎  رکات۸ے۸۸۸۸تریح۸تبحم۸بس۸وک۸وحمِ ۸افر۸اؿ۸اک۸دردِ 

 رگج    اے۸    ے۸    اانت۸   سب۸     قشع۸     امکِؽ     ریما

 ایگ    اھچ۸  ہپ۸  زامہن۸    ںیم    ےئگ۸  اھچ۸    ہپ۸    ھجم۸      فہ

 

 یک  لفحم۸  مش۸   ول۸   زپیئگ    دیمیھ  ہک۸   ایٓا   وکؿ۸   ہی

 یک   دؽ۸   ای اگنچر   ںیگل   اڑ ے۸ وعض۸  ےک۸    وگنتپ 
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 زییسمش۸ربترمدش۸اجمتسل۸ِرتبیغِ 

 ںید    سمش۸   نواےئ۸  در۸   وش۸  نم۸  وچمہ

 دش    زلگار۸     دمل۸  فے۸  زک   ابص۸    ٓا 

۸ ۸!فرح۸اے۸اخمبط۸یہک۸ریم۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رضحت۸رفیمرتہمج۸فرشتحی:

 ۸وت یھ
 
 وی ۸ہکاک۸اعقش۸نواج۸۸زییربت۸نیسمش۸ادل۸رمدش۸ِےقشع۸ف۸رعمتف۸ریم۸انمرہ

سج۸ ینعیدؽ۸زلگار۸نوراہ۸ے۸۸اےس۸ریم۸رمدش۸لثم۸ابص۸ےک۸ے۸ہک۸سج۸ےک۸ضیفاریم

اضفےئ۸نمچ۸ وتڑ۸رک۸لیس۸وخوبش۸یک۸کٹچ۸رک۸اینپ۸نمچ۸ںیم۸ ےس۸ایلک۸ڑیھچ۸یک۸فرح۸ابد۸میسن

اس۸۸ف۸رفح۸یک رحس۸امہرے۸بلق۸۸لثم۸میسن۸ِفرح۸رمدش۸اکلم۸اک۸ضیف۸ایس۸ںیہ۸وک۸رطعم۸رکیت

ازؽ۸۸ازؽ۸ ے۸اعمل۸ِے۸وج۸اسیق ۸ِ اتوتڑد۸لیس۸رسہب۸رہم۸وخوبش۸یک یک۸تبحم۸از ی۸رسہتسب۸دردِ 

 ؎  یھت۸رفامیئ۸تعیفد۸ںیم

 دؽ   اے۸   اجیکس   ریھک  ہن۸  وج۸   ںیم  اکم ۸  ف۸  وکؿ۸   ںیہک

 یک   اشلم۸   ںیم   یٹم   یرم    یاگنچر   فہ۸    اھکید    بضغ

 ؎  ااعشر۸المہظح۸نو ۸۸۸ےک۸نیتارتخ۸۸یونثم۸افریس۸ارقح۸یک۸ےیلرشح۸ےک۸۸اقمؾ۸یک۸اس

  ر    ےب۸    رگ۸     وت۸     رمع
ف

ے
ق
 
ی
 مامؾ      دش۸     

 مامؾ     امہِ        دش۸     ہن۸     وت۸     الہؽ۸     اںی

 

 ربف     ٓادم۸   ےک۸   ہچنغ۸   از۸    وخش۸    ںوےئ

         ِشیپ      دش۸     ہن۸ ات

س

 

ن

ے
م
 

ت

 رسوگن          

 

 انمجن    در۸   رف۸   ف۸۸    رک۸۸ّ     ںیا      را۸      ہچنغ

       ضیفِ     از۸    تسہ
س

 

ن

ے
م
 

ت

 نمچ       در۸      

انصق۸۸یریت۸ینعیاکلم۸ہن۸نب۸ےکس۸اگ۸۸الہؽ۸دبرِ ۸اے۸اگ۸وت۸ریتسگار۸رمدش۸رمع۸ارگ۸ریغبرتہمج:

ےک۸۸رحس۸ے۸بج۸کت۸ہک۸میسن۸ِ۔۸وخوبش۸ہچنغ۸ےس۸بک۸ابرہیتلکناحتل۸اکلم۸ہن۸نوےکس۸یگ
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۸وج۸احلص۸نورہ۸اشؿ۸ف۸وشتک۸ولفحم ۸ںیم۸ہیاسےنم۸زاونےئ۸ادب۸ہن۸ہہت۸رکے۔۸ہچنغ۸وک۸

۸ہی(وھپول ۸ےک۸اہر۸زپے۸نوےئ۸ںیہ۸رگدون ۸ںیم۸ے۸)ہک۸ڑبے۸ڑبے۸زعمز۸ولوگ ۸یک

 امعنین۸۔۸العہم۸یلبشوک۸ہتفگش۸ایک۸ ویلک۸اک۸ارث۸ے۸سج۸ ے۸نمچ۸ںیم۸ہ۸ؿرحس۸ےک۸اضیف۸میسن

 ؎۸۸  ۸اس۸اقمؾ۸ےک۸وخب۸انمبس۸احؽ۸ے۸رعش۸ہیاک۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸

 ے      یتہک   یرحس    میسن   ہی     ےس۸   لگ۸    ںوےئ

 لچ   وک۸   ریس  ٓا۸  ے۸   رکیت   ایک   ںیم  ہچنغ۸   ۂرجح

 ۸یلبش                                                                                    
ت
م
غ

 

ن
 ااین

 ااظتنر۸ف۸تفلک۸ِاکایباتریخِ وفادئ۸ِدر

 دنک    ااظتنر۸    وت۸   رہب۸    ہک۸     رہ

 دنک      اکشر۸      را۸   اابقؽ۸    تخب

۸ ۸رشتحی: ۸دخاےئ۸اپک۸ےک۸لضف۸۸لیجعت۸ںیم۸قیوج۸صخش۸ہک۸فررتہمج۸ف ۸رکے۸افر           ہن

 صخش۸اکہبیصن اگلرےوتدرالص۸اس۸فرظتنمرےتہنوےئذرکفرکفںیمفارفرتمح۸اکادیم

 ۔اک۸اکشر۸رکات۸ے۸یاابقؽ۸دنم

 ہ  رظتنم۸  دتش۸   وچ۸  ابرا ۸  رہب

 دنک    ٓادبار۸      لعل۸     را۸     گنس

ابرا ۸گنس۸۸رتمح۸ِِؿ ے۸وت۸اضیف۸دتش۸ف۸وکہ۸بج۸ابرش۸اک۸ااظتنر۸رکیت۸یفادرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

اطع۸ےس۸۸اتریخ۸ِاچےیہرتمح۸ف۸لضف۸رکان۸۸ااظتنرِ ۸ے۸۔۸سپ۸اسکل۸وک۸ یھ۸ اتوک۸لعل۸ٓادبار۸رکد

ہن۸رکے۸ہک۸۸فرػ۸وتہج۸ہ۸اگل۸رے۸رمثہ۸یک۸۔۸سب۸اکؾ۸ںیماچےیہدلج۸ہتسکش۸ف۸ٓازردہ۸ہن۸نوان۸

زابؿ۸ےس۸اؿ۸۸یااعنؾ۸ے۸ہک۸امہر۸ومعم ی۸ہی ے۸۔۸ایک۸ٰیمظعۂرمثذرک۸وخد۸۸وتقیفِ ۸اس۸راہ۸ںیم

تہب۸۸ںیم۸فرػ۸ےس۸ایس۸یک۸ےنہک۸ےک۸ادنر۸قح۸اعتٰیل۸هللاہک۸رہ۸ا نو۸افر۸بج۸یاک۸انؾ۸اپک۸اجر

 ؎۸  ںیہ۸ہوپدیش۸ یھ۸ےس۸کیبل
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 اہہ        کیبل         وت۸       هللا      رہ۸       زری

 امہ     کیپِ   دردت۸   ف۸  وسز۸    ف   زاین    اںی

 رفیم۸یونثم                                                                                

فرػ۸ےس۸تہب۸۸یک۸ے۸وت۸اس۸ےک۸ادنر۸قح۸اعتٰیل۸اک۸انؾ۸اتیل۸هللابج۸وت۸ا۸!قحاے۸ذارکِرتہمج:

۸ےنہک۸یک۸هللارمہبت۸ےھجت۸ا۸یانہک۸وبقؽ۸ہن۸نوات۸وت۸دفرس۸هللا۸اریت۸وی ۸ہک وموجد۸ںیہ۸ےس۸کیبل

 وبقؽ۸نوراہ۸ے۔۸اانہک۸ریت۸هللاے۸ہک۸رہ۸ا۸دلیل۸اک۸ذرک۸رکان۸ہ۸هللا۸هللا۔۸سپ۸اہن۸نویت۸وتقیف

 اکحتی

۸ے۸بج۸:ہک۸ایےس۸رفام۸دیزبرگ۸ ے۸اےنپ۸رم۸کیا ۸نواجات ۸ولعمؾ ۸وک ۸        مہ

 سک۸فرح؟۸ہی: ے۸اہک۸۸دی۔۸رم۸رفامےت۸ںیہ۸ایدمہ۸وک۸۸اعتٰیل۸هللا

۸ایداےس۸۸ یھ۸رکات۸ے۸ںیم۸ایدے۸بج۸دنبہ۸ےھجم۸۸ںیم۸فیرش۸ثیدح ہک۸ایرفام

۸اریم۸سلجم۸ںیم۸ارگ۸ یس،رکات۸نو ۸اید اےلیک۸رکات۸ے۸وت۸ںیم۸اید ںیم۸رکات۸نو ۸،۸ارگ۸اہنتیئ

رکات۸نو ۸۔۸رھپ۸اؿ۸زبرگ۸ ے۸۸سلجم۸ںیم۸اس۸اک۸ذرک۸رفوتش ۸یک۸ یھ۸۸ے۸وت۸ںیمذرک۸رکات

ےھجم۸۸اس۸فتق۸قح۸اعتٰیل ھجمس۸اجات۸نو ۸ہک ے۸وت۸ںیم۸نویت۸وتقیف۸ہک۸بج۸ےھجم۸ذرک۸یک۸ایرفام

 ۔رفامرے۸ںیہ۸اید

 رمح     درفؿ    نینج   ااظتنر۸     ز

 دنک      ذعلگار۸      اشہ۸   را۸     ہفطن

۸ہیااظتنر۸رکات۸ے۸افر۸۸ون۸امہ۸نینج۸امدر۸ںیم۸ربتک۸ے۸ہک۸رمح۸ِیک۸ااظتن۸ر۸ہ۸ہی۸فرشتحی:رتہمج

 ؎  ااظتنر۸اس۸ہفطن۸وک۸اشہ۸ذعلگار۸رکات۸ے۸۸۸

 یرگ    وصرت۸   ٓاب۸۸  رب   رکدہ ۸     ہک

 یرپ     وچ ۸      وصرےت۸    را۸  ہفطن۸    ددہ

وصرت۸۸یسیج۸یے۸افر۸ہفطن۸وک۸رپ یک۸یرپ۸وصرت۸رگ۸وکؿ۸ے۸فہ۸سج۸ ے۸اپینرتہمج:

 اطع۸رکات۸ے۔
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 زںیم     ریز    وبحب۸   ااظتنرِ 

 دنک    زہار۸    داۂ    ےکی   رہ

داہن۸وک۸زہار۸داہن۸۸کیا۸ااظتنر۸ایس۸ہیداہن۸ااظتنر۸رکات۸ے۸افر۸۸ےک۸ےچین۸زنیمرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

 ۔ے۸یکچ۸سگرےھچیپ۸حیرشت۸رکات۸ے۔۸اؿ۸مامؾ۸ااعشر۸یک

 رظتنمش     لضف۸    ہ ۸  رکاؿ۸    ےب

 دنک      انکر۸         القئِ      را۸     رادنہ

افر۸۸یدرابر۸وک۸درابرۂے۸وج۸رادن۸ف۸ال۸انتمہ۸ای اک۸لضف۸رظتنم۸ےب۸اپ۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

احالت۸۸نج۸ےک۸ادتبایئ۸ے۸ںیہسگر ےسیا۸هللا۸ءتہب۸ےس۸افایل۸انچ ۸ہچ۔وبقمؽ۸رکات۸ے

۸فہ۸وبقمِؽ ۸وتہب۸نویئ۸رتمح۸ےس۸اؿ۸وک۸وتقیف۸ِیک۸ٰیلرخاب۸ےھت۸افر۸رھپ۸قح۸اعت ابراگہ۸۸افر

 ؎  نوےئگ۸۸۸۸ یھ۸ہرا۸اےئنوےئگ۸افر۸ےضعب۸وشیپ

 اک   رمح۸    ایدر   وج۸    ٓاےئ۸   ںیم    وجش

 افایل      رخف۸ِ     نو۸      اسہل     دص۸      ربگ

 

 ااتسد       وسےئ۸    یبص     ااظتنرِ 

 
ِ
ستب
مک

 دنک     امشر۸     ےب۸    ملع۸    

۸ یھ۸اہی فرػ۸ااظتنر۸ملع۸ےب۸امشر۸اس۸وک۸اطع۸رکات۸ے۔۸۸ےچب۸اک۸ااتسد۸یکرتہمج۸ف۸رشتحی:

تنحم۸۸یک۸ااتسد۸ےک۸وشمرہ۸ےس۸میلعت۸ینعیاکچ۸ے۸سگر رعش۸ںیم۸کیے۸وج۸ےلھچپ۸ا۸وہفمؾ۸فہ

۸یئن۸ںیم۸دؿ۸ملع۸ےب۸امشر۸احلص۸نواگ۔۸ومالان۸اک۸رہ۸رعش۸کیرےھک۸افر۸تلجع۸ہن۸رکے۸ا۸یاجر

  وی ۸ہکے۸۸انیااقتستم۸د۸تمہ۸ڑباھان۸ے۸افر۸میلعت۸ِیک۸اثمول ۸اک۸دصقم۸اطبل۸ملع۸یئن

قرامر ار 
ت   س 

 
امر  ُۃ ال ر

ر کر
قر ال 

 ۔ااقتستم۸رکاتم۸ےس۸الضف۸ے  ۃ  فرو 

 زییربت    سمش۸    ااظتنراِت        ز

 دنک   دفار  ہہم۸   ف۸   اندیہ   ف۸   ریت
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 ٓاامسؿ۸رپ۸رفنش۸ے۔۸۸ے:۸اتسرہ۸زرہہ۸ہک۸رسیت۔۸اندیہ:۸اتسرہ۸اطعرداغلت:ریت۸ح

 دفار:۸تہب۸رگدش۸رک ے۸فاال۔

وک۸۸ابینط۸ف۸ضیف۸ِف۸رتتیب۸میلعت۸یک۸زییاب۸ومالان۸اےنپ۸رمدش۸رضحت۸سمش۸ربترتہمج۸ف۸رشتحی:۸

ےک۸اسھت۸رانہ۸افر۸اجمدہات۸ربداتش۸رکان۸افر۸ااطلػ۸۸زییربت۸نیہک۸سمش۸ادل۸رفامےت۸ںیہ۸ؿایب

۸ینعیفرح۸رگدش۸رک ے۸فاال۸رکات۸ے۸۸اک۸رظتنم۸رانہ۸اتسرہ۸اطعرد۸ف۸زرہہ۸افر۸اچدن۸یک۸ہیبیغ۸ایِت ف۸انع

 ے۔۸رکیت۸ابینط ۂاس۸ےس۸اافتسد۸ریثکقلخ۸ِ۸ے۸ہک۸اکانئت۸ںیم۸اطع۸نویت۸ةسن۸یوق۸یسیا

 ۔رےنھک۸وک۸ ےتہ۸ںیہ۸رپ۸ادیم۸زیچ۸ یس۸ینعیرا۸مشچ۸دانتش۸۸ےزیچ۸تغل۸ںیم:ااظتنر

 ے۸ہک۸اسکل۸وک۸قح۸اعتٰیل۸انید۸میلعت۸ہیاؿ۸ےس۸۸ر۸ںیہااظتنر۸ےس۸قلعتم۸سج۸دقر۸ااعش

ھچک۸دؿ۸۸تہب۸ےس۸انداؿ۸اسنیکل۸وی ۸ہک اچےیہےگل۸رانہ۸۸رپ۸اکؾ۸ںیم۸ادیم۸ےک۸لضف۸یک

 ؎ ے۸۸۸۸رفامیئ۸ےئگ۔۸ومالان۸ ے۸اس۸امحتق۸ف۸لہج۸رپ۸ہیبنت۸نورک۸ھٹیب۸ویسراےتس۸رپ۸ےلچ۸افر۸رھپ۸ام

  یھ   رھب۸    ۸رمع    رے۸      نوات۸     اناکؾ۸    وج

 وھچڑے  ہن۸    اعقش۸   وت۸    وکشش۸    رہباحؽ

 رےھک    ہ     اقمئ۸    اک۸      تبحم۸    رہتش۸    ہی

 وجڑے   ابر۸   وس۸    وت۸    وٹےٹ۸   ابر۸    وس۸    وج

 دفاہج ۸ادش۸فاذل۸ابدش۸اِت ہک۸از۸ہمہ۸ّذل هللاذرکا۸ذلِت ۸درایبِؿ 

 اسزد رکش۸ ہک۸  ٓا   ای وخرتش۸ رکش۸ دفہ ۸  اے

 اسزد   رمق۸   ہک۸   ٓا ۸    ای   رتہب۸   رمق۸     وخیب

۸ایدہرکش۸اک۸اخقل۸ز۸ینعیفہ۸وج۸رکش۸اسز۸ے۸۸ایرتہب۸ے۸۸ایدہرکش۸ز۸!اے۸دفہ رتہمج۸ف۸رشتحی:

       وج۸رمق۸اک۸اخقل۸ے۸۸ینعیفہ۸وج۸رمق۸اسز۸ے۸۸ایرتہب۸ے۸۸ایدہرکش؟۸افر۸رمق۸اک۸نسح۸ز۸ایرتہب۸ے۸

 رمق؟۸ایے۸۸نیسح۸ہایدفہ۸ز

۸افکر۸۸میلعت ںیماس۸رعش ۸معنم۸ےس۸الضف۸تم۸وھجمس۸افر ے۸ہک۸معن۸وک
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     فاےل۸وک۸تم۸وھبول۔۸وقبؽ۸۸ےنیوغشمؽ۸نورک۸معن۸د۸فرح۸وتمعن ۸ںیم۸یک۸فرشمنیک

 ؎۸۸۸  یاربک۸اہٰل۸ٓاابد

 وھبول    تم۸   وک۸    دخا۸    رگم۸    وھجول۸    رپ۸     ٓاامسؿ

 وک    ابک۸    ٓاامسین     ویرک     الہِ     ےھٹیب     وھبؽ

 وک   اھبک۸   افر۸   وک۸    ربؼ۸    اانپ۸   ابک۸   ےھجمس۸    افر

 اکحتی

 اعتٰیل۸هللا۸ ے۸اہک۸ہک۸رقٓاؿ۸ںیم۸زیارگن۸ےس۸ یس۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ادمح۸امثعین۸العہم۸ریبش

۸!۔۸وت۸ومالانںیم۸دیپاشی یک۸ٓاامسؿ۸افر۸زنیم۸ہک۸اخص۸دنبے۸رکفت۸رکےت۸ںیہ۸ای ے۸رفام

وطر۸رپ۸۸افر۸اامج ی۸یوت۸سب۸رسرس۸ںیہ۸افر۸رکےت۸ یھ۸ٓاک۸ولگ۸اہک ۸اس۸رپ۸لمع۸رکےت۸ںیہ

۸افر۸اچدن۸رپ۸ےنچنہپ۸یک۸رخچ۸رکےت۸ںیہ۸رکفڑف ۸رفہیپ۸ںیم۸تمہ۸ولگ۸رات۸دؿ۸اقیقحتافر

 ۔رکرے۸ںیہ۸ریایت

۸ہوت۸اش۸کیدف۸فرح۸اک۸داہلخ۸نوات۸ے۸۔۸ا۸لحم۸ںیم۸ہک۸اشہ۸ایومالان۸ ے۸وجاب۸د

لحم۸ےک۸شقن۸ف۸۸الماقت۸وک۸اتھجمس۸ے۸افر۸اشہ۸امہمؿ۸دالخ۸نوات۸ے۸وت۸فہ۸اانپ۸وصقمد۸اشہ۸یک

ات۸سگر اتھکیرظن۸ےس۸د۸یافر۸رسرس۸ےک۸مامؾ۸اتمع۸ف۸اابسب۸وک۸اامج ی۸ٓاراشی اگنر۸افرفاہ ۸یک

۸اشہ۸کت۸چنہپ ۸اک۸مہ۸نیشن۸نوا نورک۸اشہ۸ےس۸اصمہحف۸افر۸الماقت۸اک۸رشػ۸افر۸ازعاز۸۸رک۸اشہ

داہلخ۸وچر۸اک۸نوات۸ے۸۔۸وچربج۸دالخ۸نوات۸ے۸وت۸اس۸اک۸دصقم۸۸کی۸رکات۸ے۸۔۸افر۸ااحلص

دصقم۸ےک۸۸نوات۸ہکلب۸اشہ۸ےک۸امؽ۸ف۸اتمع۸وک۸رُچاان۸وصقمد۸نوات۸ے۸افر۸ایس۸اشہ۸ےس۸انلم۸ںیہن

ے۔۸سپ۸۸اتھکیوک۸وغر۸ےس۸د۸اتسھگ۸ے۸افر۸رہ۸زیچ۸ںیم۸ےرمکلحم۸ےک۸رہ۸رظن۸فہ۸اشہ۸ِشیپ

رظن۸۸فہ۸اامج ی۸ےیلراض۸احلص۸رکان۸ے۸اس۸۸اکانئت۸یک۸اخقل۸ِانئت۸ںیماملسمؿ۸اک۸دصقم۸اک

۸ا۸اہیہٰل۸رکتمظعِ ۸ھکیےس۸د احلص۸رکات۸ے۔۸افر۸۸کت۸راسیئ۸اعتٰیل۸هللارپ۸ادتسالؽ۸رکات۸نوا

اکانئت۸ےس۸اؿ۸اک۸رہتش۸اٹک۸نوا۸۸اخقلِ رکف۸رصػ۸ولخماقت۸کت۸ے۔۸ۂاک۸دارئ۸ویرک افکرِ 

 ؎۸  فرػ۸وتمہج۸ںیہ۸رظن۸رکےک۸اےنپ۸رب۸یک فاےل۸مامؾ۸اکانئت۸ےس۸رصِػ ۸هللاے۸افر۸ا
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 ہتخیرگب         قلخ۸       از۸        قح۸        ذبرک

 ہتخیر    ےم۸    ہک۸     اسیق   تسم۸     انچ 

 

  ے  مہ۸  زہارف ۸   وخردیش   ف۸ ہم۸  ڈاےل۸   وتڑ

  ے وت۸  ةیز    رِخ   ایداھک  ےک۸ اج  ںیہک  ت

۸قح۸اعتٰیل۸ےس۸دؽ۸ںیم۸ی  رھپ۸ونر۸وقت۸ںیہ۸اجیت۸یریھپ۸ٓاںیھکنرہچف ۸ےس۸۸وسرج۸ےسیج۸اچدن

 ےذلت۸وک۸۸ےس۸اس۸رقب۸یک۸اک۸رقب۸وسحمس۸نوات۸ے۸افر۸اعرنیف
ھی
 

چ

 ۔وپ

 شنیب در۸ داشن۸۸ در۸  ابیش ہہب۸ وت۸ لقع۸   اے

 اسزد رظن۸ ف۸ لقع۸ دص۸  ہظحل۸  رہب۸  ہک۸ ٓا ۸  ای

رہ۸ہظحل۸دص۸لقع۸ف۸رظن۸۸ای۸اابتعر۸ےس۸مہف۸ف۸رظن۸ےک۸وت۸رتہب۸نویگ۸!اے۸لقعرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

ےک۸۸ے۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸میلعت۸لقع۸ف۸رظن۸اک۸اخقل۸ے۔۸اس۸رعش۸ںیم۸ف ڑکن۸ینعیاسز۸ے۸

ہن۸۸انصق۸لقع۸ںیم۸یتمکح۸امہر۸ااطتع۸مہ۸رپ۸فابج۸ے۸وخاہ۸اؿ۸ےک۸ااکحؾ۸یک۸ااکحؾ۸یک

لقع۸وک۸لقع۸۸وت۸لقع۸ےک۸اخقل۸ںیہ۸یامہر۸لقع۸ولخمؼ۸افر۸قح۸اعتٰیل۸یامہر۸وی ۸ہک ٓاےئ

نو۸افر۸۸میلس۸فہ۸لقع۸لقع۸ِاقتاضےئ۸لقع۸نواگ۸رشبہکیط۸نیع۸اسز۸ےک۸اسےنم۸رسوگن ۸نوان۸ہ

۸    یلقع۸افر۸وتفرِ ۸ےب۸یلقع۸ےک۸ااکحؾ۸رپ۸رخسمت۸افر۸ارتعاض۸ااہتنیئ۸لقع۸اک۸وخد۸لقع۸اسز۸ہ۸ یس

۸ؿاطیشہک۸۸ے۸اسیج۸رخایب۸وکیئ۸ںیمذات۸۸اس۸یک۸ینعیلقع۸دبذات۸ے۸۸ہیے۸ہکلب۸۸دلیل۸یک

۸ایک۸فوچ ۸۸ںیم۸دبذات۸ ے۸ارم۸ایہٰل        القعء۸۸ہیے۸ہک۸۸ہیابت۸۸افر۸رمدفد۸نوا۔۸بیجع۸رچا

۸ہیدن۸ےس۸۸ےرکےت۸نوےئ۸اےنپ۸دنگ۸ی  اک۸دوع۸ابالدیتس۸لقع۸یک۸االسؾ۸رپ۸اینپ۸وج۸وقاینِ 

 ٓاات۔۸نکیل۸۸ںیہنھجمس۸ںیم۸یاک۸امہر۸ ا۸هللاقونؿ۸وت۸ا۸ہی !ہک۸اصبح۸ںیہ۸اکنؽ۸ےتھٹیب۸دنگیگ

ےک۸افرپ۸۸یااملر۸ یایپ۸ہیہک۸۸افر۸المزؾ۸ےس۸ ےتہ۸ںیہ۸المزؾ۸رےتھک۸ںیہ۸ےیلولگ۸بج۸اےنپ۸۸یہی

فاےل۸۸روھک ۸ےچین۸افرپ۸ےک۸اخ ے۸ںیم۸ ےہک۸ہک۸وی۸ہیرھک۸دے۸افر۸فہ۸۸ےک۸اخ ے۸ںیم

۸ررک ے۸وک۸ایت۸یجنگ۸یوھکزپ۸رحج۸ے۸وت۸وفرا۸ًوجات۸ااتر۸رک۸اس۸یک۸ایک۸ںیم۸ےنیرھک۸د۸اخ ے۸ںیم

ہک۸ارے۸۸رشفع۸رکےت۸ںیہ۸نوےئ۸انخیچ۸افرہلعش۸بضغ۸ٓاوھکن ۸ےس۸ےتکنیھپ نواجےت۸ںیہ

 رچا۸رکات۸ے۔فوچ ۸۸۸ے۸افر۸امہرے۸مکح۸ںیم۸امہرا۸کمن۸اھکات۸ے۸،۸وخنتاہ۸اتیل۸!کمن۸رحاؾ
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دابہن۸وساؽ۸رکات۸ے۸ہک۸فہ۸اےنپ۸امتحت۸المزؾ۸ےس۸ؤم۸ہیلقع۸ےس۸۸ِؿ ارتخ۸دمایع

۸قح۸اعتٰیل۸ایک۸رےتھک۸ںیہ۸یک۸رفام ۸ربداری ااطتع۸ف۸دنچ۸ااسحانت۸ےک۸دبےل۸وج۸وتعق۸ذجۂب

 
ِ
۸رپ۸وبجمر۸ںیہن۸ااطتعِ ۸ترشاتف۸ف۸ریغ۸ےک۸ےب۸امشر۸ااسحانت۸مہ۸وک۸انبؾ ۸ےب۸وچ ۸ف۸رچا

۸ےک۸اچدن۸اک۸اجنگ۸نوان۸ھجمس۸ںیم۸یرک ے۸ےک۸دعب۸وھکزپ۸رچافرپ۸وچ ۸۸ایہٰل۸اقونِؿ ۸ایک۸۔رکےت

ےس۸۸میلس۸لقع۸ِرامیب۸لقع۸ِٰیلاعت۸هللارک۸اؿ۸اشء۸ا۸ھکیے۸ہک۸اس۸ابعرت۸وک۸د۸ٓاات۔۸ادیم۸ںیہن

۸اینپ۸ے۸۔۸قح۸اعتٰیل۸ےک۸ےضبق۸ںیم۸ہ۸قح۸اعتٰیل رصػ۸تیاف۸ر۸دہا۸نواجفے۸یگ۸لیدبت

 ۔۸ٓانیم۸،رفامںیئ۸رپ۸ااقتستم۸اطع۸تیافر۸دہا۸تیرتمح۸ےس۸مہ۸بس۸وک۸دہا

 وت در۸ فلگ۸ نشلگ۸۸ای وخرتش۸۸وتیئ  ابغ۸  اے

 اسزد رت۸ رنشگ۸ دص۸ لگ۸ اببرد۸ ہک۸ ٓا ۸  ای

فہ۸وج۸۸ایادنر۸وج۸وھپؽ۸ف۸نمچ۸ے۸فہ۸رتہب۸ے۸۸ےریت۸ایوت۸رتہب۸ے۸۸!اے۸ابغہمج۸ف۸رشتحی:۸رت

ےک۸ابغ۸ف۸اہبر۸۸داین۸ یھ۸رکات۸ے۸۔۸اس۸رعش۸ںیم۸ارنشگ۸رت۸دیپ۸ف لگ۸رباسات۸ے۸افر۸ڑکن

 ؎۸  ے۸۸۸ایگ۸فرػ۸وتمہج۸ایک۸رقب۸یک۸اہبرِ ۸یک۸ےس۸رظن۸اٹہ۸رک۸قح۸اعتٰیل

 نمچ     اہبرِ     ایک     یگ     اپھچےئ۸     اک۸     اس۸     امجؽ

 نریپ ںوےئ۸   یک  سج۸    یکس   ہن۸  پھچ۸    ےس۸    ولگ 

 

 را  دؽ۸ دنک۸ وگہن۸ دص۸  زییربت  اقحل۸  سمش

      دنک۸    اگشیہ

 

ت
ے

 

غ
 
ی
 اسزد    رپس۸   اگشیہ    

۸زییربت۸نیادلسمش۸۸ہک۸رضحت۸خیش۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ومالان۸رفیمرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

 ےریم۸ینعیولتاررکاتے دؽ۸وسمسق۸اک۸رکات۸ے،یھبک۸اریم۸رفاحین۸اک۸ضیفِ  رۃمح۸اہلل۸ہیلع

 ؎  نوےت۸ںیہ۸بلق۸ےس۸دفرسے۸زیمخ

 الوھک  ۸ےید وھپکن۸ دؽ۸  ے۸ ٓانو ۸  یک بلق۸ سج

 نویگ   یرھب   ٓاگ۸   ایک    هللاای  ںیم   بلق۸   اس
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ا۔۸رصمغ۸ےتگل۸ںیہ۸دفرسف ۸ےک۸ریت۸دؽ۸رپس۸اتنب۸ے۸افر۸اس۸رپ۸اریم۸یھبک۸افر

ع

ومالان۸۸ںیم۸افٰیل۸ۂ

۸ضیفِ ۸امکؽ ۸اانپ ۸ضیف۸ایرفام۸ابینط۸ ے ۸وک۸۸اسمش۸ےس۸ریم۸ے۸ہک ۸دفرسف         بلق۸اب

اةسن۸انبراہ۸ے۸افر۸رصمغ۸اصِبح

ع

ومالان۸ ے۸اانپ۸ربص۸ف۸لمحت۸المتم۸قلخ۸ےک۸۸ںیم۸اثہین۸ۂ

 ۔انب۸نوا۸ے۸بلق۸رپس۸ یھ۸ا۸ریمنعط۸الخقئ۸ےک۸اسےنم۸۸ے۸ہک۸ریتایرفام۸ؿایب۸اقمےلب۸ںیم

 ابدش  لحم۸ ہچ۸ را  اجؿ۸  ٓادم۸ قشع۸ ہک۸   ٓااجن

 ابدش  ونج ۸  ہک۸    ٓااجن۸  رپد۸   اجک۸   لقع۸  رہ

۸ںیہن۸تبحم۸ابیق۸ے۸وت۸رھپ۸اجؿ۸یک۸دؽ۸رپ۸رکاتیل۸اکلم۸ یس۸بج۸قشع۸اانپ۸ارثِ رتہمج۸ف۸رشتحی:۸

ےس۸گنج۸ڑل۸رک۸۸یےب۸رگج۸،غیےب۸در۸مہنع۸اعتٰیل۸هللا۸ہک۸رضحات۸احصہب۸ریض۸اسیج۸ریتہ

اگل۸وت۸احتل۸فدج۸۸ےک۸ریتریض۸اہلل۸ہنع۸ احصیب۸کیے۸ہک۸ا۸ںیم۸تینوےت۸ےھت۸افر۸رفا۸دیہش

ُة :ایرفام۸ںیم ب    فُز  رر ۃ   ور بر
ع  کر

 ر۸ال 
ِ
ّ
رہ۸لقع۸۸افرنوایگ۸باکا۸ںیم۸!مسق۸ہبعک۸یک۸ب

 ؎۸۸۸  ے۸اانپ۸ارث۸داھکیت۸ویایگبج۸د۸ے۸نکیل۸اہک ۸اڑیت

 وطاف ۸نوےت۸ںیہ۸رہ۸اجبن۸وطافؿ۸ہ۸ نوےئ۸بج ڈنمالےئ

 نوےت۸ںیہ۸ةی افر۸دہ ۸ف۸رگ۸ھچک۸ٓاےگ۸ڑبےتھ۸ںیہ۸دویا ے

 

بدد      اجک۸      داؾ۸    در۸   اعقش۸     دِؽ     رمیسغ ح

 

گت

 

 ابدش    ربف ۸     وکؿ۸  از۸  رمےغ۸   ںینچ    رپفاز

۸ اتکس۔۸اجول ۸۸۸ںیہنسنھپ۸اجؽ۸ںیم۸ےک۸ یس۸غقح۸اک۸دؽ۸لثم۸رمیس۸اعقشِرتہمج۸ف۸رشتحی:

 فرح۸وج۸ولگ۸۸وک۸اھپڑ۸ڈاےل۸اگ۔۸ایس۸وت۸اجؽ۸ہ۸غرمیس۸ںیہ۸اسنھپ۸رکیت۸ای ڑچ۸وھچیٹ۸ںیم

 ٹھپ۸اجات۸ے۔۸اؿ۸اک۸اجؽ۸ہ۸اسنھپان۸اچےتہ۸ںیہ۸فاول ۸وک۸اجؽ۸ںیم۸هللا

 اکحتی

 ۸کیوکہ۸اک۸ا۸دانمِ
ّ
ٓازامان۸۸رتازف۸ںیم۸ےھجت۸اینپ۸ہ۸از۸راہ۸ةکت۸ںوال۸ہک۸اے۸اہپڑ!۸ںیمذر

۸ارگ۸وت۸ےھجم۸رتازف۸ںیمۂ۸نو ۔اہپڑ۸ ے۸اہک۸ہک۸اے۸ذراچاتہ ۸یرےھک۸اگ۸وت۸ریت۸ےب۸فوقػ!

 ؎  رتازف۸ٹھپ۸اجےئ۸یگ
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 اکہ     ربگ۸    کی   را۸    وکہ۸   ات۸ہب۸  ربہن

 وخاہ    ادنازہ۸     کیل      اہوخیم     ٓارزف

 ااھٹ۸اتکس۸۔۸۸اکنت۸اہپڑ۸وک۸ںیہن۸کیا۸وی ۸ہکےک۸اطمقب۸۸ےٓارزف۸وت۸رکف۸رگم۸ادنازرتہمج:

 ؎  ہک۸۸۸۸رفامےت۸ںیہ۸رضحت۸سمش۸ےک۸ابرے۸ںیم۸ومالان۸رفیم

 ۸  نم
ِ
 فوجد  دش۸  ف۸   رفن۸   ہک۸   ٓا ۸    الغؾ

 فوجد   ااضفؽ۸   اب۸   اطلسؿ۸   ٓا ۸  ہب۸    زج

عمط۸۸فیداین۸اک۸نو ۸وج۸اانپ۸فوجد۸ یس۸زییسمش۸ربت۸رگایم۸الغؾ۸اس۸ذاِت ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:۸

۸اہ ۸نکیل۸ےس۸رففتخ۸ںیہن ۸اینپ۸تبحم۸ںیم۸یک۸اشہنٗ قح۸اعتٰیل۸رکاتکس۸، ۸یابز۸اجؿ۸یک۸فہ

 ۔ںیہ۸ےتیاگلد

 اکحتی

۸سک۸رقابین! ہک۸اے۸دخا۸فرػ۸رخ۸رکےک۸رعض۸ایک۸زبرگ۸ ے۸ٓاامسؿ۸یک۸کیا

 ؎  ھجم۸رپ۸دفا۸رکدے۔۸رعض۸ایک۸دفون ۸اہج ۔۸ااہلؾ۸نوا۸ہک۸رپ۸ٓاک۸ےتلم۸ںیہ۸افرتمیق

 تفگ      اعمل۸       دف      رہ۸      وخد۸      تمیقِ

 ونہز      ارزاین    ہک۸    نک۸     ابال۸      رنخ

ےس۸۸دفون ۸اہج وت۸ٓاک۸۸ے۸ںیمہ۸رفامیئ۸دفون ۸اہج ٓاک۸ ے۸۸تمیق۸اینپ۸!اے۸دخارتہمج:

 ؎۸  ے۸۸۸وت۸ارزا ۸ولعمؾ۸نویت۸ہک۸ا یھ۸افر۸ابال۸رفامےیئ۸تمیق۸اینپ۸ولعمؾ۸نوےت۸ںیہ۸یتمیق۸ایدہز

 یھت    یک   ایس    نویئ    ید    ید    اجؿ

 نوا   ہن۸    ادا۸   قح۸   ہک۸  ے۸   ہی  وت۸     قح

رپفاز۸۸ہک۸اؿ۸یک۸ںیہ۸ای ڑچ۸یسیارفاح۸ا۸فاول ۸یک۸هللاہک۸ا۸رفامےت۸ںیہ۸رصمہع۸ںیم۸دفرسے

 ؎۸  ابرہ۸ے۸۸۸وکؿ۸ف۸اکم ۸ےس۸ یھ

 ے  زدنا ۸   یھ فتعس۸  ںیاب اعمل۸ ےھجم۸ رگ۸   ایک   بجع

 ے  اب ایب اک۸ سج۸ الاکم ۸ نو ۸ فہ۸  وت۸   یھ  فیشح  ںیم
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 نواجےئ   اپر۸  ےک۸  اکم ۸  ف۸ وکؿ۸  اس۸ وج۸ ے۸  فہ۸   رظن

 نواجےئ   اکر   ےب۸   زپے۸  رپ۸ اتاب ۸  رفےئ۸ بج۸   رگم

 

 
ِ
 اقحل  ءایض   دخمفؾ۸ شک۸  ومٰیس  ےئم۸   اجؾ

  وشد۸ ٓاب۸  ات
  

ت
 

 ابدش وخ ۸ ہک۸ رحب۸ رہ۸  پ

اتہک۸ٓاک۸ےک۸۸ےیجیل اک۸اجؾ۸یپ۸یوموس۸اقحل۸!۸ٓاک۸وتیحِ ۸ءاے۸دخمفؾ۸ایضحی:۸رتہمج۸ف۸رشت

۸السیتمف۸۸االسلؾ۸سج۸فرح۸اعتیف۸ہیلع۸رضحت۸ومٰیس۸ینعیٓاب۸نب۸اجفے۔۸وخؿ۸رحب۸ِرحب۸ِےیل

ےک۸۸یالہتک۸زیخ۸لین۸ایےئدر۸فہ۸وطافؿ۸زیخ۸احال ۸ہکوک۸وبعر۸رکےئگ۸۸لین۸ایےئےس۸در

 ؎۸  بجع۸اشؿ۸راتھک۸ے۸۸۸اک۸لضف۸ یھ۸ٰیل۸قح۸اعتوخؿ۸نوراہ۸اھت۸رگم۸ایےئاابتعر۸ےس۸در

 دبت     ہک۸      یدار      ایمیک

 

ش

تل ی

 ینک      

   ںود۸  وخ ۸   وجےئ۸   ہچ   رگ

 

ت

 

 

ش

تل ب

 ینک    

وخؿ۸وک۸اےنپ۸رکؾ۸ےس۸۸ایےئراتھک۸ے۸ہک۸در۸ایمیک۸ٓاک۸اک۸لضف۸بیجع!اے۸دخا۸رتہمج:

 ے۔۸ اترکد۸لین۸ایےئدر

 ۸یک۸زییمت۸رضحت۸سمش۸ربت !اقحل۸ءہک۸اے۸ایض۸ہیالخہص۸
ِ
۸دختم۸ےس۸اجؾ ۸تبحص۸ف

۸۸ہیرھپ۸۸وھکیرک۸وت۸د۸رعمتف۸ف۸تبحم۸یپ ۸اس۸ےک۸مامؾ۸ےنتف۸افر افر۸۸وصرںیت۸ہیاکانئت۸افر

ےک۸اسےنم۸رسوگن ۸نو ۸ےگ۸افر۸۸امیینوقت۸ا۸یےک۸اگنہےم۸بس۸اہمتر۸یدربل۸وصروت ۸یک

 وک۸ےط۸رکولےگ۔۸۸قیہب۸الستم۸فر

 ۸درایبِؿ 
ِ
 قح۸اعاقشِؿ ۸اقمؾ

 اشددن ہلمج۸  وت۸  از۸  ۸قشع  اے

 زباددن   اعاقش ۸  وت۸  ونرِ    ز ا ف

۸دخا۸رسمفرف۸افزئارملاؾ۸)تبحم۸اب۸دخا(۸ھجت۸ےس۸ہلمج۸اعاقشِؿ ۸یقیقح۸اے۸قشعِرتہمج۸فرشتحی:۸
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۸قح۸یک۸اعاقشِؿ ۸ینعی نوےت۸ںیہ۸اونر۸ےس۸اشعؼ۸دیپ۸ہ۸ے(۸ریتاے۸قشع۸)یقیقح۸افر ںیہ

 ؎  دؾ۸ےس۸ے۸۸۸۸ہ۸ےےئ۸دخا۸ریتافر۸وقت۸رپفاز۸وس۸ابینط۸ِت مامؾ۸رتایق

 ے۸    رہ۸     زادہ۸   ریسِ
مہ
 راہ    رفزہ۸   کی   

                                                               اشہ   تخت۸    ات۸  دےم۸   رہ۸  اعرػ۸    ریسِ

قح۸رہ۸فتق۸ دؿ۸اک۸راہتس۸ےط۸رکات۸ے۸افر۸اعقش۸ِکیرصػ۸ا۸امہ۸ںیم۸کیکشخ۸ا۸زادہِ رتہمج:

 تبحم۸ف۸ذجب۸ےس۸قشع۸ِ۸دردِ ۸ِؿ اضیف
ِ
 ؎   امظع۸کت۸اتچنہپ۸ے۸۸رعشِ ۸ینعیےک۸تخت۸۸یقیقح۸وبحمب

   ف۸   ادن۸   اخشم
 
 اش     رکتار   رعنہ

 اش ۸ایر   تخت۸   ف۸   ایر   ات۸  رفد۸   یم

 رفمت                                                                                           

 یک۸اعتٰیل۸هللا۸اؿ۸ےک۸ابنط۸ںیم۸ت۸ یھ۸نوےت۸ںیہ۸فاےل۸اخومش۸ یھ۸هللابج۸ارتہمج:۸

 ؎  کت۸افر۸رعش۸امظع۸کت۸ےتچنہپ۸رےتہ۸ںیہ۸افر۸تبحم۸ےک۸رعنہ۸اہےئ۸درد۸وبحمب۸یقیقح۸اید

 ٓاامس  ہن۸  زںیم  فہ۸ اب۸ اکم ۸  فہ۸  ہن۸  زام ۸  فہ۸  اب

 ںیم  اگنہ۸   یرم  ےک۸  ٓا   اید  دبؽ۸  اہج ۸    ے۸    مت

 

 داتش    ۂدید   اف۸  رس۸   ہک۸  رہسک

 اہنددن     رس۸     ف۸      رتا۸        ددیدن

۸ےتھکیافر۸د۸اھکیے۸اس۸ ے۸اے۸قشع!۸ےھجت۸د۸قح۸ںیبۂددی سج۸صخش۸ےک۸رس۸ںیمرتہمج:

 ؎   ایمخ۸رکد۸میلستولجؤ ۸ےک۸اسےنم۸رسِ ۸ےریت۸ہ

 ید رھک۸۸ رشح۸ف۸ایب۸ٓاےگ۸تمہِ ولجؤ ۸ےک۸۸رتے

 ید زاب ۸رھک۸ اگنہ۸ِےب۸  ید رھک۸ ہگن۸  ےب۸  زابِؿ 

 ام     سِ اجونیل      ف۸      االفوطؿ۸    وت۸       اے

 ام       انومسِ      ف۸    وخنت۸     دفاےئ۸     اے

۸امہرے۸ارماضِ ۸!اے۸قشعرتہمج: ۸ریت۸ساالفوطؿ۸فاجونیل۸ےیلےک۸۸ابینط۸وت ۸یے۔
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 ربتک۸ےس۸امہرا۸وخنت۸ف۸ةکت
ِّ
ب ۸ای۔۸زبروگ ۸ ے۸رفاماجہ۸اخک۸ٓاولد۸نوایگ۸۸افر۸انومس۸ف۸ح 

 ؎۸۸۸  ے۸ہیاشؿ۸۸قشع۸یک۸وی ۸ہکنوات۸۸ةکت۸ںیہن۸ے۸ہک۸اعوقش ۸ںیم

 گیر     امدنن۸    را۸   وکہ۸   دیاس    قشع

 گید    امدنن۸    را۸   رحب۸   وجدش۸    قشع

ےک۸امدنن۸۸گی۸ے۸افر۸قشع۸ ردنر۸وک۸درک۸ابول۸انبڈااتل۸ربکتماہن۸دامغ۸وک۸سیپ۸قشع۸اہپڑ۸ےسیج

افر۸۸افرانرفامین۸،روسایئہتبحم۸وت۸رفایس۸یدخاےاجمز۸ے۔قشع۸ےسرمادقشع۸ِ اتوجش۸د

 ذعا
ِ
 ؎  فہ۸قسف۸نوات۸ے۸رگم۸در۸تقیقح۸قشع۸رےتھک۸ںیہ۸اجمز۸اس۸اکانؾ۸ یھ۸ے۔۸الہ۸ِایہٰل۸ب

 یاھتون   ارشػ۸   ومالانےئ   تفگ

 یرسدم      ذعاب۸ِ     را۸    افین      قشعِ

اسکل۸اھت۸رگم۸اعقش۸افر۸اعرػ۸ہن۸اھت۸۸ؿاک۸اراشد۸ے۸ہک۸اطیش۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاھتون۸رضحت

ارگ۸اعقش۸قح۸۸سپ۸رہ۸اعقش۸اعرػ۸نوات۸ے(۸اسیلب۸)قشع۸افر۸رعمتف۸الزؾ۸افر۸زلمفؾ۸ںیہ

 ۔ اتےک۸اسےنم۸رس۸اکھج۸د۸ایہٰلرچا۸ارمِفنوات۸وت۸ےب۸وچ ۸۸

 دنباین     دمد۸     وت۸   در۸    از۸     وچ 

 ابددن     ادن۸     ریح    ف۸     زمحہ۸   رگ

اےنپ۸رکؾ۸ےس۸۸قح۸اعتٰیل۸ینعیاشعؼ۸وک۸ہن۸ےچنہپ۸۸ضیف۸اارگ۸ریت۸!اے۸قشعرتہمج۸ف۸رشتحی:

افر۸۸رفابہ۸نواجںیئ۸ یھ۸قیفر۸اِؿ وت۸ڑبے۸ڑبے۸ریش۸ارفاح۸وک۸ذجب۸ہن۸رفامںیئ۸یک۸اسنیکل

 ۸۔۸سپ۸وج۸ یھیئگ۸افر۸یلچ۸ٓایئ۸ہن۸ےلچ۸،۸سج۸فرح۸نوا۸ یھ۸اتپاؿ۸اک۸
ِ
قح۸ےس۸۸فالص۸نوا۸ذجب

۸اینپ ،۸ ۸وک۸رصػ۸۸ایتضف۸اطتق۸افر۸ر۸یعس۸فالص۸نوا رتمح۸ےھجمس۔۸سج۸ اہبۂف۸اجمدہہ

رگم۸بج۸رگ ے۸اتگل۸ے۸وت۸دفڑ۸۸فرح۸وھچےٹ۸ےچب۸وک۸وج۸لچ۸ہن۸اتکس۸نو۸ام ۸ابک۸الچےت۸ںیہ

۸اینپ۸ایس۸ںیہ۸ےل۸ےتیل۸رک۸وگد۸ںیم ےط۸رکات۸ے۸وت۸۸فرػ۸ےس۸بج۸ولسک۸فرح۸دنبہ

۸ےس۸اےس۸ٓاوغشِ      ہ۔رضحت۸زمحںیہ۸ےل۸ےتیل۸رتمح۸ںیم۸ومالےئ۸دقفس۸اےنپ۸رکؾ

اجشتع۸ےک۸ ۂااعتسر۸وک۸وطبرِ  ہنع اعتٰیل۸هللا۸ریضریح۸افر۸رضحت۸یلعہنع۸ هللا۸ریض

 ۸اامعتسؽ۸ایک

 
ّ
م
مش

 ؎  ںیہ۸رماد۸ںیہن۸یے۸،۸اؿ۸ےک۸
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 اشکبےئ   ہنیس  ہتسب۸   دِؽ   اے۸   اہ 

 ٓادم     انکر۸    در۸     دشہ    مگ۸   اک 

وک۸۸ےس(۸اےنپ۸ےنیس۸ابینط۸ےس)ضبق۸ِایر مغ۸رفاِؼ !ارسفدہ۸اہ ۸اے۸دِؽ رتہمج۸فرشتحی:

 وبحمب۸رھپ۸ولجہ۸رفام۸ے۔۸مگ۸دشہفہ۸۸وی ۸ہکوخش۸نواج۸۸ینعیاشکدہ۸رک۸

ے۸سج۸۸رتتسم۸نویت۸یلجت۸طسب،۸ضبق۸ںیم۸ایضبق۸۸ایے۸۸دف۸احتل۸نویت۸اسکل۸یک

ے۸۸اریسک۸ےیلبجع۸ف۸ربک۸ےک۸۸احؽ۸اسکل۸ےک۸العِج ۸ہیے۸افر۸۸نویت۸افر۸ےب۸یفیک۸ےس۸ارسفدیگ

رقب۸۸یلجت  ۸سج۸ںیم۸طسب۸اطع۸رفامےت۸ںیہ۸رظن۸احتل۸ِتمکح۸افر۸ملع۸ےک۸ِشیپ۸اینپ۸رھپ۸قح۸اعتٰیل

 ؎  راتہ۸ے۸یف۸رسفر۸افر۸رفح۸اطر۸ے۸سج۸ےس۸اسکل۸رپ۸فیک۸اتاک۸ااسحس۸افر۸ااشکنػ۸نو

 میوگ  ذعر۸   ہچ۸  ہش۸  ہب۸ ہک۸  تفگ

 ٓادم      اذتعار۸    ہب۸    اشہ۸    وخد

۸رشتحی: ۸ف ۸ںیم!اخمبط۸اےرتہمج ۸ہک ۸اہک ۸ ے ۸ےک۸قلعتم۸ایک۸وت           ذعر۸۸اےنپ۸انگنو 

ذعر۸نورک۸ولجہ۸ۂرکؾ۸ف۸وفع۸وخد۸اسزدن۸رکف ۸اگ۸رگم۸فہ۸اطلسِؿ ۸ےک۸رفربف۸شیپ۸امکح۸ااحلنیمک

اک۸ونعاؿ۸وسچ۸راہ۸اھت۸ہک۸۸ھجمس۸رک۸ذعروخاہف۸وصقر۸۸اک۸ببس۸وکاتہ۸وت۸ااتتسر۸یلجت۸ینعیرفام۸ے۸

۸رفامرک۸املئ۸ہب۸رکؾ۸ولجہ۸رفام۸ے۔۸ذعمرت۸نیقلت۸ومضمِؿ ۸ہ۸دبلق۸رپ۸وخ۸ےرکؾ۸ریت۸فہ۸اشہِ 

 ۔۸ایالتبد۸امےنگن۸اک۸ڈگنھ۸ یھ

 اکحتی

ھجم۸۸ہک۸وکاتہ۸ایک۸ؿاصبح۸ ے۸ایب۸کیؽ۸ااحاک۸۸امیہنرک۸زبرگ۸ےک۸االخِؼ ۸کیا

ےس۸ہک۸اس۸وک۸۸ؽاس۸ایخ۸یھت۸یدناتم۸اطر۸ایدہ۸ےس۸زوت۸اؿ۸رپ۸ںوہج۸رکؾ۸ھجم۸ےس۸نویئ

 ؎  زپاھ۸۸۸۸۸اشؿ۸ںیم۸رعش۸اؿ۸زبرگ۸یک۸ہیرھپ۸اس۸اعقش۸ ے۸۸نویئ۸رشدنمیگ

 رہچے۸رپےریت رسزد۸دناتم۸۸ےس۸نویئ ھجم۸   اطخ

 ایٓا     رظن۸   مک۸    ٓادتیم    ارتحاؾ۸ِ     ہی   ےھجم

 



  

  

رزی 72 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

   ز ہک۸ دؽ۸   فا 
ِ
 اہ   دف۸ر قشع۸  داؾ

 دنارد   رپ۸    ہک۸       ابدش۸        ابزے

قح۸ےک۸داؾ۸ےس۸دفر۸ے۸فہ۸اس۸ابز۸ےک۸امدنن۸ے۸سج۸ےک۸رپ۸ہن۸نو ۸۔۸۸وج۸دؽ۸ہک۸تبحمِ

اصہحل۸رک ے۸۸رکےت۸ےھت۸ہک۸اامعِؽ ۸ایرفام۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاالتم۸ومالان۸اھتون۸رضحت۸میکح

انجن۸۸کی۸اے۔۸سپ۸تبحم۸نویت۸اتبحم۸ےس۸دیپ۸یک۸تمہ۸قح۸اعتٰیل۸افر۸انگنو ۸ےس۸ےنچب۸یک

ے۸۸اثمؽ۸اس۸ومرٹ۸یک۸اتلچ۸ے۸افر۸تبحم۸ہن۸نو۸وت۸اس۸یک۸رک۸زیت۸ےلے۸وج۸اامعؽ۸ےک۸ڈںو ۸وک۸

 ۔ہن۸نو۸رٹیپفؽ سج۸ںیم

 
ّ
 ںود   یرسرس ہچ۸  ار رظن۸  ؽاف

 ںود     یدربل      انز۸      رسامۂی

اک۸۸یدربلفہ۸رظن۸انز۸۸رپ۸زپاجفے۸نکیل۸نیسح۸ یس۸ یھ۸یرظن۸ارگہچ۸رسرس۸یلہپرتہمج۸فرشتحی:

ےس۸دؽ۸وک۸۸ے۸افر۸ےنیس۸یتیابتہ۸رکد۸دباگنہ۸رظن۸ےس۸ یھ۸یسپ۸رسرس۸ے۸۔۸نویت۸ہیرسام

۸ازیریش۸یف۸وکسؿ۸نوات۸ے۔۸رضحت۸دعس۸ےب۸دؽ۸ےب۸نیچ۸ے۸افر۸ہنیس۸یتیاغبئ۸رکد

 ؎۸  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸

 دنب ہب۸  دیہد  دہ ہن۸ دؽ۸ سکب۸ ہک۸  وخاہ

  ۔ےسدنب۸رکےل  وک۸ہن۸دے۸افر۸اچب۸ےک۸رےھک۸وت۸ٓاھکن۸ونیسح۸اانپ۸دؽ۸ یس۸ارگ۸وت۸اچاتہ۸ے۸ہکرتہمج:۸

 اعاقش ۸مغ۸ِوسزِ ۸ِؿ ایب۸در

 اتفد  درنم۸  ٓاےشت۸  درگ۸   ابرِ   ہک۸    ٓاہ

ررا۸ رفےئ۸ دشہ۸  دوخیب  دؽ۸   فںی
ح
بض ن

 اہند 

    ہیافر۸۸فاصؽ۸ےس۸رطضم۸ایک۸ ے۸دؽ۸وک۸وشِؼ ۸یقیقح۸قشع۸ِٓاہ۸ہک۸رھپ۸ٓاشتِرتہمج۸فرشتحی:

۸یکد ۸نورک۸رحصا ۸فہ۸ایفیکفرػ۸رخ۸رک۸ایگ۸ؽ۸ےب۸وخد ۸رماد ۸احالِت ۸ت۔ وج۸۸اخہص۸ںیہ۸ف

 ۸اجےت۸ںیہ۸ےیکرتمح۸ےس۸فارد۸۸یک۸قح۸اعتٰیل ےک۸ولقب۸رپ۸اسنیکل
ِ
قح۸۸افر۸اس۸ذجب

 ؎  اک۸راہتس۸ےط۸نوات۸ے۸ےس۸قح۸اعتٰیل
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 زد  ومج۸   درگ۸   ابرِ  قشع۸  ایےئدر ہک۸  ٓاہ

م  فرػ۸ رہ۸  رگجؾ۸   از

 

ح ش

ا

ع

 رباشکد   ۸وخ   ۂ

۸ ۸ںیم۸ےل۸راہ۸ے۸سج۸ےک۸ےجیتن۸ںیابر۸رھپ۸رہل۸یقشع۸دفرس۸ایےئٓاہ۸ہک۸دررتہمج۸فرشتحی:

 ؎  لب۸زپے۸۸۸رگج۸ےس۸رہ۸فرػ۸وخؿ۸ےک۸ےمشچ۸ا  ۸ےریم

ِ   وخِؿ  ف۸ دؽ۸  وخِؿ  بج۸  ےگ۸   رباسںیئ
خب
رر۸
گ
 مہ 

 مہ  رمث۸    ںیم   تبحم۸  لخنِ  یھبج ےگ۸  دںیھکی

تبحم۸اک۸۸ۂیافر۸رگ۸نویئ۸ایدہز۸وتقیف۸یک۸یف۸زار۸ہیرگ۸تبحم۸ںیم۸یک۸ے۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ہید۸۸رما

 ؎۸  نواجات۸ے۸ٓاوسن۸در۸الص۸رگج۸اک۸وخؿ۸نوات۸ے۸وج۸مغ۸ےس۸اپین

 وخ ۸اہ ۸ف۸زمغ۸ٓاےب۸دش۸ہ ۸اکش

 رفمت ۸یونثم                                                              

 ۔۸نوایگ۸ٓاوسن۸وخؿ۸ے۸رگم۸مغ۸ےس۸اپینرتہمج:

رکےت۸ےھت۸۸ایرفام۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸اصبح۸اہمرج۸یکم۸هللادمادا۸ارعلب۸فامجعل۸رضحت۸احیج۸خیش

۸ے؟۸رھپ۸وخد۸ہ۸رفان۸وخب۸ٓاےئ۸وت۸اس۸اک۸انؾ۸اجےتن۸نو۸ایک۸تبحم۸ںیم۸یک۸اعتٰیل۸هللاہک۸بج۸ا

 قشع۸ے۔ ٔیِاس۸اکانؾ۸رگؾ۸ابزار:رفامےت۸

 نکم المتم۸  چیہ  تسین لہس۸ دؽ۸   ٓاشتِ

 داد داد۸ دؽ۸   ٓاشتِ  ز رس۸  ایدرف  ایرب

قشع۸رپ۸المتم۸ف۸ارتعاض۸تم۸رکف۸۔۸اے۸۸الہ۸ِٓاگ۸ٓااسؿ۸ںیہن۸دؽ۸یکرتہمج۸فرشتحی:

قشع۸۸راہِ ۸ہی ینعیرکات۸نو ۸۔۸۸ایدرف۸ابراگہ۸ںیم۸دؽ۸ےس۸ٓاک۸یک۸ٓاشت۸ِںیم۸!ے۸ربریم

 ےط۸رکاےکس۸اگ۔۸ٓاک۸اک۸لضف۸ہ

 ۸درایبِؿ 
ِ
 رمدش۸اقمؾ

 ادخ  تسمِ وت۸ مشچ۸ دخا۸  دہ ِ وت۸  دہ ِ

     ۂیاس   ابد۸   ااتفدہ۸    ربہمہ
ّ
 اابعلد   رب
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اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

قح۸۸ِتیدرالص۸انع۸تیانع۸!۸ٓاک۸یک۸زییف۸رمدش۸رضحت۸سمش۸ربت۸اے۸خیشرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

 ۂیاک۸اس۸ایہٰل۸رپ۸وبقمالِؿ ۸۔۸ہلمج۸اطنیبل۸دخا۸ںیہ۸تسمِ ۸ٓاںیھکن۸اک۸لظ۸ف۸سکع۸ے۸افر۸ٓاک۸یک۸ہ

 ۸ۂیہک۸فہ۸در۸الص۸سکع۸اس۸تیانع
ّ
افر۸۸ایتانع۸فاول ۸یک۸هللاہک۸ا۸ہیمئ۸رے۔۸رماد۸اابعلد۸ے۸اق۸رب

 ٰیمظع۸افردفتلِوک۸منتغم۸۸زیوجت۸احؽ۸ف۸اابتعِ ۸عِ ف۸الّطا۸تاجمسل۸ف۸اصمتح۸ف۸تبحم۸ف۸اشمفر۸اؿ۸یک

۸۔۸قح۸اعتٰیل۸ںیہ۸ںیہن۸رگم۸دخا۸ےس۸دجا یھ۸ںیہ دخا۸وت۸ںیہن۸ایہٰل۸وبقمالِؿ ۸ہیہک۸۸اچےیہانھجمس۸

 ؎۸  ے۸۸۸ریثات۸یسیج۸ایمیک۸تبحص۸ںیم ےک۸وبحمب۸ف۸وبقمؽ۸نو ے۸ےک۸ببس۸اؿ۸یک

 دش     ٓاانش۸     اپرس۸     ہب۸     ہک۸     ٓان

 دش     الط۸     وصرت۸    ہب۸     اوفلر۸     یف

 قح۸قشعِوفادئ۸ِ۸درایبِؿ 

 قشع  رفدےب۸   یم ہک۸  رفا ے۸   رہ

 ںود   وخادہ۸    رشاسمر۸     قح۸    ِشیپ

۸ینعیاک۸راہتس۸دبفؿ۸قشع۸ف۸تبحم۸ےک۸ےط۸رکات۸ے۸۸اعتٰیلرہ۸فہ۸صخش۸وج۸قح۸رتہمج۸فرشتحی:۸

۸ںیم۸ایربک۸ابراگہِ ۸وی ۸ہکےک۸اسےنم۸رشاسمر۸نواگ۸۸رکات۸ے۸فہ۸قح۸اعتٰیل۸رکشخ۸اایتخ۸زدہِ

۸ادیپ۸ے۸ہک۸تبحم۸ےس۸انفتیئ۸ہی لیصفت۸سج۸یک۸وبحمب۸ف۸وبقمؽ۸نوےت۸ںیہ۸تبحم۸ہ۸الہِ

 ۔ب۸ےوبحم۸ہ۸تی۸ف۸دبعوک۸انفتیئ۸ے۸افر۸قح۸اعتٰیل۸نویت

    ف۸    زجع۸    قح۸    راہ۸   ںیا   در
شک
م

 

 

تت ی

 

ی  بت

      نتشیوخ      اطتع۸     از۸     ہب

 

بب
ت

 

 

ست
ت ی

 

 ۸یاعزج۸راہ۸ںیم۸یک۸اعتٰیل۸قح
شک
م

 افر۸

 

تت ی

 

۸ادیپ۸افر۸وخد۸ینیب۸رتہب۸ے۸اس۸ابعدت۸ےس۸وج۸ڑبایئ۸بتی

افر۸۸د۸ینیبےک۸اجبےئ۸انز۸افر۸وخ۸تبحم۸ف۸انفتیئ۸کشخ۸ےک۸ادنر۸ںوہج۸تّلق۸ِرکدے۸افر۸زادہِ 

 ے۔۸انوبقمتیل۸اقلت۸افر۸ابثع۸ِزرہ۸ِے۸وج۸اس۸راہ۸ںیم۸ڑبایئ
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 اہ   ولگریگ   ارگ۸  ربص۸   یخلت

 ںود   وخادہ۸   وخوگشار۸    اعتبق

ارگ۸۸ربص۸رکان۸ارگہچ۸لکشم۸نوات۸ے۸نکیل۸ینعیے۸۸ارگ۸ولگریگ۸یخلت۸ربص۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 وخوگشار۸نوات۸ے۸۔۸ہ۸تیےل۸وت۸ااجنؾ۸ربص۸اک۸اہنربص۸اک۸اجمدہہ۸ربداتش۸رک۸ےیلےک۸۸راضےئ۸ایہٰل

 ۔ربداتش۸رک ے۸اک۸ااعنؾ۸تنج۸ے۸فیلکت۸سفن۸وک۸انگنو ۸ےس۸رفےنک۸یک۸انچ ۸ہچ

 اشکب      را۸     دجفدہج۸     دانمِ

 ںود  وخادہ۸  اثنر۸  در۸   کلف۸    زک

ؿ۸ھجت۸رپ۸در۸رک۸ہک۸ٓاامس۸وک۸شش۸ف۸اجمدہات۸ےک۸دانم۸وک۸فعیس۸ینعیدج۸ف۸دہج۸رتہمج۸فرشتحی:

ال رذ   ٓاامسؿ۸ےس۸رتمح۸اک۸زنفؽ۸نواگ۔۸فدعہ۸اخقلِ ۸ینعیاثنر۸نواگ۸ نر ور
ا ی  ُدو  اھر  الٰخ…جر

 ۔فرػ۸ااشرہ۸ے۸یک

 ارمفز  د۸وخار  رک ہن۸  را  نت۸  ہک۸  رہ

 ںود     وخادہ۸    وخار۸    رفوعؿ۸    وچمہ

 رتہمج۸فرشتحی:
ِ
ااء۸وک۸ااکحؾ

 

ض
ع
رفوعؿ۸۸ہن۸رکے۸اگ۸فہ۸لثم۸ِےک۸ٓاج۸اتعب۸اہیہٰل۸وج۸صخش۸ہک۸اےنپ۸ا

 ۔نواگ۸ذلیل۸افر۸ٓارخت۸ںیم۸ےک۸داین

ب دد  یمن  وخ ۸  ف۸  تشگ۸  وخ ۸  ددیہ
س

 

ح
 

ب دد    یم   ونج ۸    از۸    ف۸مل۸     اںی
س

 

ح
 

 ؎  نویئگ۸زیوخرن۸ینعی ٓاھکن۸از۸ااظتنر۸وخؿ۸نویئگرتہمج۸ف۸رشتحی:

 ےس   ااظتنر۸    ـِ اگن   زپا۸   کپٹ۸    وخ ۸    سب

۸ےھجم۸دنین۸رقب۸ف۸وضحر۸عم۸اقحل۸ےک۸ریغب۸ینعیےس۸وسات۸ے۸۸ویایگف۸رسفر۸د۸دؽ۸فیک اریم۸ہی

 ؎  ے۸۸۸۸ٓایت۸ںیہن
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 ےس     ارطضاب۸   ےھجم۸    دنین    یھت    ںیہن    ٓایت

 ایالسد رک۸  ےل۸   ںیم   وگد۸     ے۸    رکؾ۸    ریتے

ر                                                                             

 

ت

 

 اخ

 ٓادم   دگن۸   قشعِ   ذفِؼ    در۸   ہک۸    رہ

 ٓادم    گنن     ف۸    انؾ۸ ز    افرغ۸    تخس

رغؼ۸۸وبحمب۸ںیم ِؽ ایخ۸ینعینوا۸اؿفریح۸ویاہنےسد۸اعیقش۸وج۸صخش۸ہک۸ذفِؼ رتہمج۸فرشتحی:

 ؎  رکف۸ف۸اکفش۸ےس۸ٓازاد۸نوا۸۸۸۸نوا۸فہ۸انؾ۸افر۸گنن۸ف۸انومس۸یک

 ے اجےئ۸ وک۸ المتم۸ وکےئ۸  وطاِػ     رھپ  دؽ

 نوےئ   ےیک  ریا ف    دکہ۸    منص۸   اک۸   دنپار

 ۸رکاؾ۸رفامےت۸ںیہ۸وصایفےئ
ِّ
ب ۸وک۸انف۸رکد ہک۸تبحم۸فہ۸معن۸ے۸وج۸ح  ہک۸ ے۸بج۸یتیاجہ

  رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ومالان۸ر۸فیم۸ےیل ے۸۔ایس۸ہب۸لکشم۸اجیت۸ریامیب۸ہی زہارف ۸اجمدہات۸ےس۸ یھ

۸ے۸افر۸اس۸وک۸وخنت۸ف۸انومس۸یک۸ایاک۸بقل۸د۸سوک۸االفوطؿ۸افر۸اجونیل۸ف۸قشع۸یقیقح۸ ے۸تبحم

 ؎  ے۸ایدفا۸اتب۸نیرتہب

 ام  سِ اجونیل   ف۸  االفوطؿ۸   وت۸   اے

 ام  انومسِ    ف۸  وخنت۸  دفاےئ۸  اے

وج۸رگن۸ف۸رفک۸ےس۸قلعت۸۸یاجمز۸تبحم۸اک۸انؾ۸ے۸ربسکع۸تبحم۸ِیک۸قح۸اعتٰیل۸یقیقح۸تبحم۸ِافر

۸۔ےک۸ںیہ۸تقیقح۸الخِػ ۸ٰینعم یے۸افر۸اجمز۸ےک۸وغل۸رگن۸ےس۸انف۸نواجیت۸ے۸فہ۸زفاِؽ ۸ریتھک

 ؎۸۸۸  ارقح۸اک۸رعش۸ے

 وھکید  ںیم  تغل۸  وک۸  اعرض۸  ےک۸  اس

 ےلکن     اعریض     ہن۸    بلطم۸     ںیہک

۸اعتٰیلہک۸قح۸۸رفامےت۸ںیہ۸زیدقس۸رسہ۸ازعل۸ی۸ومالان۸اھتون۸دجمداتّلماالتّم۸میکح۸رضحت

 :ںیہ۸دیفم۸تیلمع۸اہن۸نیت۸ےیلتبحم۸احلص۸رک ے۸ےک۸۸یک
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 وسانچ۔۸رید۸یےک۸ااسحانت۸وک۸رہ۸رفز۸وھتڑ۸قح۸اعتٰیل (۴

 وغشمؽ۸رانہ۔۸۸ںیم۸ایہٰل۸فاےل۸ےس۸وشمرہ۸رکےک۸دس۸دنپرہ۸ٹنم۸ذرک۸ِهللا۸ یس  (۰

۸قح۸اعتٰیلارقح۸ؤم ۸رتمح۸ےس۸مہ۸وک۸دؿ۸رات۸ںیم۸اینپ۸فل۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸رہ۸رفز

۴۲۲۲۸وت۸۸ٹنم۸ےتنب۸ںیہ۴۲۲۲۸ےٹنھگ۸ےک۸۸افر۸وچسیب۸اطع۸رفامےت۸ںیہ۸زدنیگ۸ےٹنھگ۸یک۸وچسیب

وک۸۸وغشمؽ۸نوان۸زدنیگ۸ںیم۸اید ےنشخب۸فاےل۸یک۸زدنیگ۸ٹنم۸ یھ۲۲۸ےس۸رصػ۸۸ٹنم۸ںیم

ہن۸۸ٹنم۸ یھ۲۲۸ںیم۸اید ےنشخب۸فاےل۸یک۸ٹنم۸زدنیگ۴۲۲۲۸ زاطع۸رکات۸ے۸افر۸رہ۸رف۸زدنیگ

ے۸۸ےس۸رحمفؾ۸نویت۸دبفؿ۸ذرک۸ف۸رکف۸ےک۸زدنیگ۸فر۸زدنیگ۔۸انویگ۸یسک۸درہج۸انرکش۸انید

اوصر۸ینعی ً

 

 ؎۸  زبرگ۸اک۸وقؽ۸ے۸۸۸کیے۸۔۸ا۸نویت۸رمدیگ۸افرًاتقیقح۸زدنیگ۸ت

 ومت۸ے۸یرتا۸وھبانل۸رم۸زدنیگ۸یذرک۸ے۸رم۸رتا

 ؎  ایٓا۸ایدوک۸اانپ۸رعش۸۸ارقح

 ونا ےب۸ ارتخ۸ دصاےئ۸  ہی ےس۸ وغر۸ ونس۸ دفوتس۸  رمے

 ے رحاؾ۸۸انیج۸انیج  ہی وت۸ قح۸۸رکفِ نو۸  ہن۸ قح۸ ذرک۸ِ نو۸  ہن

دخاےئ۸اپک۸۸یھبک۸ے۸ہک۸یھبک۸ہیرفح۸ے۸فہ۸۸یک۸ف دفون ۸دتریب۸ہخسن۸وج۸افرپ۸یک۸ارسیت (۱

 ؎  انید۸یاحرض۸تبحص۸ںیم۸ےک۸اعوقش ۸یک

 یںو   رمرم۸   ف۸   اخرہ۸    گنس۸  وت۸  رگ

 یوش وگرہ۸  ریس  دؽ۸  اصبِبح  وچ 

 رفمت                                                                                   

۸اتھٹیب۸تبحص۸ںیم۸دؽ(۸یک۸فاےل۸)الہِ ۸هللا۸ارگ۸ یس۸تخس۸دؽ۸ے۸نکیل۸ارگ۸وت۸رھتپ۸اسیجرتہمج:۸

دمت۸کت۸۸لیوط۸کیاتنب۔۸ا۸لعل۸ںیہن۸دؿ۸ںیم۸کیلعل۸ا۸نواجےئ۸اگنکیل۸رے۸اگ۸وت۸ومیت

ے۸رھپ۸۸ےس۸اس۸رھتپ۸ےک۸ذرات۸رپ۸ارثادناز۸نویت۸ایہٰلۂافر۸اراد۸ایہٰل۸اعشع۸مکح۸ِٓااتفب۸یک

افر۸۸(۸اےنپ۸اصمنیبحتیفاول ۸ےک۸دؽ۸اک۸ٓااتفب۸)دہا۸هللافرح۸ا۸ایسفہ۸لعل۸نب۸اجات۸ے۔۸

    تیشم۸یک۸ےک۸دول ۸رپ۸ٓاہتسہ۸ٓاہتسہ۸ارثادناز۸نوات۸راتہ۸ے۸افر۸قح۸اعتٰیل۸راقفےئ۸نیصلخم

 ؎  ف۸لضف۸ےس۸فہ۸لعل۸نب۸اجےت۸ںیہ
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 رکدے  دؽ۸  اانپ۸  ےک۸  دؽ۸  نوےئ۸  ےتلج۸    رقبی

 ے   اجیت    اگلیئ   ے۸    ںیہن    یتگل  ٓاگ۸   ہی

رھبے۸اتالب۸ےس۸۸نوفہ۸ارگ۸یلھچم۸ےس۸اخ ی۸ اتالب۸ویلھچم۸کیاثمؽ۸رعض۸ے۸ہک۸ا۸اکی

۸فہ۸ایلھچم ۸ یھ۸ لصتم۸نواجےئ۸وت ۸ایس۸ںیہ۸ٓااجیت۸اس۸ےک۸ادنر        دؽ۸۸وخ ی۸فرح۸اخ ی۸۔

اس۸ےک۸دؽ۸۸نیقی تبحم۸افر۸ونرِ ۸فاےل۸ےک۸دؽ۸ےس۸لم۸اجات۸ے۸وت۸اس۸اک۸دردِ ۸هللا بج۸ یس

 ؎۸۸۸  ارتاجات۸ے۸ یھ۸ںیم

 رےنھک   رس۸   یلچ  ہپ۸  وچٹھک۸   یرت   داین    اسری

   رمے۸  ابت۸   ایک    اہےئ
 
 ے   ںیم   امغز۸    دجسہ

 انسح                                                                          

 ںیہن نوات۸ رامنہ۸ کت۸ بج۸ دحمفد۸  ال۸   قشع

 ںیہن  نوات۸   ادا۸ قح۸  اک۸  زدنیگ ےس۸  زدنیگ

 ؎۸۸۸۸  قح۸ےس۸اپک۸رکات۸ے۸قح۸وک۸ریغِ ۸اعاقشِؿ ۸قح۸ہ۸قشعِ

 نشلگ      رگنِ       ے۸       ٓاراہ۸        رھکنات

 ںیہ      اجرے     ےتلج۸     اخاشک۸   ف۸     سخ

 
ِ
 ۸ایپؾ

ِ
 قشع۸اانغتسےئ۸اقمؾ

 

 

تش
ی

 

ش
ا

ع

 ہ  اہ رفاتغ۸   را۸  قشع۸   ۂ

 ٓادم   گنس۸  زہار۸   دص۸  ربف۸  رگ

رگم۸۸نوا۸ےس۸اھجبان۸اچےتہ۸ںیہ۸اےنپ۸ارتعاض۸یک۸نیبلق۸وک۸احدس۸فاول ۸ےک۸ونرِ ۸هللارتہمج۸فرشتحی:

 ؎  احلص۸ے۸۸۸ یدخافدن۸بلق۸وک۸افحتظ۸ِںواھچڑ۸ےک۸ابفوجد۸اؿ۸ےک۸ہشیش ۸زہارف ۸رھتپف ۸یک

 دریگ     ابد۸     رسارس۸     یتیگ     ارگ

بلا ۸       رچاغِ  ب
مق

 دریمن   رہسگ۸      
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 ؎۸۸  ھجب۸اتکس۸قح۸اک۸رچاغ۸ںیہن۸وبقمالِؿ ۸ےس۸رھب۸اجفے۸رھپ یھ۸ارگ۸اکانئت۸مامؾ۸رت۸ٓادنیھرتہمج:

 ٓااتفب   رک۸    نب۸اگ۸۸    ےکمچ۸    دؽ۸   داغ۸ِ۸

 یگ   اجےئ۸    ڈا ی   اخک۸   رپ۸  اس۸  الھک

۸ٓااتفب۸افر۸اماتہب۸ےس۸ز۸دردِ ۸فاول۸ ۸ےک۸دول ۸ںیم۸هللا ۸نوات۸ے۸فہ ۸ایدہتبحم۸اک۸وج۸ذرہ

۸ے۸ ۸ہکرفنش۸نوات ۸اجمدہات۸ےس۸۸وی   ۸ہیزہارف 
 
۸زہارف ۸۸ذرہ ۸ے۔ ۸اطع۸نوات درد

۸ےک۸رقب۸اک۸۸ٓارزفؤ ۸افر۸انمتؤ ۸ےک۸وخؿ۸ےک۸قفش۸ےس۸ٓاامسؿ۸دؽ۸رپ۸قح۸اعتٰیل اشہنٗ

 ؎  ےتکس۔۸ارقح۸اک۸رعش۸ے۸۸۸اھجب۸ںیہن۸ربکتمنیافر۸۸نی۸ے۔۸اےس۸احدسٓااتفب۸ولطع۸نوات

 اجات   یھ   پھچ۸   فہ۸   وت۸   نوات۸   ارگ۸   رطقہ۸   اکی

 ایدر   اک۸     وہل۸   یگ   اپھچےئ۸   اخک۸    فرح۸    سک

 

 اک  ٓاںیتس اگ۸ اکپرے۸ وہل۸ رجنخ۸ زابؿ۸ِ۸یگ رے۸ پچ۸  وج

 

 زںیم   ف۸  امسؿ۸ٓا  وچ۸  زہارا ۸  دص

 ٓادم    گنت۸    قشع۸  وجالؿ۸    شیپ

۸یک۸فتعس۸ےک۸اسےنم۸الوھک ۸ٓاامسؿ۸ف۸زنیم۸تبحم۸ےک۸درد۸یک۸یک۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

 ؎ ے۸۸فتعس۸گنت۸ولعمؾ۸نویت

 اھت زدنا ۸   یھ فتعس۸  ںیاب اعمل۸ ےھجم۸  رگ۸  ایک   بجع

 اھت۸اب ایب اک۸ سج۸ اکم ۸ ال۸ نو ۸ فہ۸ وت۸    یھ  فیشح  ںیم

قح۸۸ا۸رف۸اح۸اک۸راہطب۸ذاِت ۸ے۸افر۸رہ۸فتق۸اؿ۸یک۸افر۸ٓاہ۸رعش۸کت۸اجیت۸ایدرف۸قح۸یک۸اعاقشِؿ 

ےک۸۸ےک۸امجؽ۸ف۸یلجت۸انتمہدحمفد۸افر۸ریغ۸اپک۸ریغ۸ےس۸اقمئ۸راتہ۸ے۸اس۸فہج۸ےس۸اس۸ذاِت 

 ؎ ے۸۸اگننو ۸ےس۸اکدعلؾ۸نواجیت۸اسےنم۸مامؾ۸اکانئت۸دحمفد۸اؿ۸یک

 اترے ےئگ۸ پھچ۸ بس۸ نوا۸  ای امن رہم۸  بج

 ایٓا   رظن۸   اہنت۸   ںیم   زبؾ۸   یرھب  وک۸  مہ۸   فہ

د                                                                          

 

ت
 فبمب
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 ؎۸۸۸  ے۸رعض۸ایک۸وک۸ارقح۸ ے۸اس۸رعش۸ںیم۸مہیپ۸فاول ۸ےک۸اس۸رطب۸ِهللا

 الاکم   ےس۸  اکم ۸  اجےک۸  اید  ہہک۸  ؾایپ  ریما

 ایرکد   امکؽ۸    ے۸ وت۸  ونا۸  ےب۸    ٓاہِ   یرم  اے

 ؎  ایٓا۸ایدرعش۸افر۸۸کیا۸اانپ

 رطضم     ٓاہِ    یرم   اے۸    ےھجت۸    ابمرک

 ے   الرہ   رت۸    کیزند   وک۸   زنمؽ۸   ہک

 رمدش۸قشع۸ِِؿ ایب۸در

 تسیزب   وت۸  ےب۸  ہک۸  رہ۸   زیربت  سمش

 ٓادم   گنل۸     قلخ۸    شیپ     اف    ذعر

  ات۸ے۸سگار۸وج۸زدنیگ۸تبحص۸افر۸تبحم۸ےک۸ریغب۸!۸ٓاک۸یکزیاے۸سمش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

ے۸ہک۸۸وبقمتیل۸یسیا۸ٓا۸ک۸یک۸اک۸رگم۸ولخمؼ۸ںیم۸ارفلیتص۸میرکے۸دع۸ذعر۸شیپ۸فہ۸انتک۸ہ

۸ذعرِ  ۸وک ۸دے۸دے۸یگ۸ولخمؼ۸اس۸ےک۸رہ۸ذعر ۸اس۸رعش۸ںیمانربتعم۸رقار ۸ر۸۔     فیمومالان

۸فر۸اس۸قّلعت۸ ے۸اےنپ۸اؿ۸ذجابِت ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح ے۸وج۸اؿ۸وک۸اےنپ۸۸۸اک۸ااہظر۸ایکتبحم۸اک۸ا

 ؎۸۸  ےس۸فااہلہن۸اھت۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زیرمدش۸رضحت۸سمش۸ربت

 رکے  نوا۸  ے۸   ںیم  درہ۸   رفینش   یک  رمق۸  ف۸  سمش

 رکف      ایک   وک۸  رظن۸   اینپ  نو۸  دنسپ۸ مت۸  وت۸  وک۸    ھجم

۸تعن ٓارے۸ںیہ۸ایددف۸رعش۸اس۸فتق۸۸ہیاہنع۸ےک۸۸اعتٰیل۸هللا۸ریض۸ہقیاعہشئ۸دص۸رضحت

 ؎۸۸۸  افر۸تہب۸وہشمر۸ںیہ۸ےس۸رُپ۸ںیہ۸فااہلہن۸اضمنیم۸ےک۔۸بیجع

ا رنر س             ل
 
فراق  و ر            َشر

ٰ س               ل ل 
 
 َشر

س    ور 
 
       َشر

 
ْی  ن     خر

س  ا      م 
 
ٓاَشر مر  :  لس ر
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ن ر 
سر       فرا 

م  ُ     الش ر ل
 
در       ُع ترط

 َفر ٍر       برع 

س    ور 
 
       َشر

 
ال ع در              طر

ٓا      برع  ع شر
 
 :  ال

فااہلہن۸وک۸اس۸۸تبحم۸ِفملس۸یک۸ہیلع۸هللا۸ارکؾ۸یلص۸اہنع۸وضحرِ ۸هللا۸رضحت۸اعہشئ۸ریضرتہمج:

۸اوسرج۸ے۸افر۸ریم۸کیا۸۸افر۸اکانئت۸اک۸ یھوسرج۸ے۸کیہک۸امہرا۸ا۸ںیہ۸رفامیت۸ؿفرح۸ایب

فملس(۸ٓاامسؿ۸ےک۸وسرج۸ےس۸الضف۸ف۸رتہب۸ے۔۸سپ۸۸ہیلع۸هللا۸ارکؾ۸یلص۸وسرج۸)۸وضحرِ 

وسرج۸دعب۸امنز۸اشع۸ولطع۸۸اولطع۸نوات۸ے۸رجف۸ےک۸دعب۸افر۸ریم۸ہک۸ٓاامسؿ۸اک۸وسرج۸وت۸قیقحت

افر۸ولجہ۸۸یرٓاف۸فیرشت۸فملس۸یک۸ہیلع۸هللا۸رہطمات۸ےک۸اپس۸ٓاک۸یلص۸نوات۸ے۔۸ازفاِج 

 ۔ایاک۸ذترکہ۸اس۸فرح۸رفام۸رفامیئ

اس۸ےک۸بلق۸۸اانپ۸انبان۸اچےتہ۸ںیہ۸اک۸وقؽ۸ے۸ہک۸سج۸صخش۸وک۸قح۸اعتٰیل۸خیاشم

۸یک۸ےتنس۸دنب۸رھپ۸فہ۸اس۸عبتم۸ِںیہ۸ےتیتبحم۸ڈاؽ۸د۸دنبے۸یک۸وبقمؽ۸ف ی۸اےنپ۸ یس۸ںیم

 ؎ نب۸اجات۸ے۸۸۸تنس۸نورک۸دخا۸اک۸ف ی۸تبحص۸ف۸دختم۸ف۸اابتع۸ےس۸عبتمِ

 راہ   اک۸   یہی   ے  یک  ےنلم۸  ےس۸  ؿا

 رک     ادیپ      راہ۸     ےس۸    فاول ۸     ےنلم

ے۸سج۸اک۸۸ایگ۸ایتبحم۸وک۸دخاےئ۸اپک۸ےس۸امانگن۸اھکس۸فاول ۸یک۸هللا۸ںیم۸فیرش۸ثیدح۸اکی

اماتگن۸۸تبحم۸ یھ۸تبحم۸اماتگن۸نو ۸افر۸اؿ۸یک۸یھجت۸ےس۸ریت۸ںیم!ے۸ہک۸اے۸دخا۸۸ہیومضمؿ۸

 ے:۸ہیابعرت۸۸رعیب۸اپک۸یک۸ثیِ ۔۸دح۸ےس۸تبحم۸رےنھک۸فاےل۸ںیہنو ۸وج۸ھجت

ن      ر ا 
م ُ

ٰ
رن   ارّلل 

ب ر م کر ور حُ ب ر ارلُکر حُ رس  کر > ب ُ
1 ّی ُ 

؎

 

 ؎  ولعمؾ۸نوات۸ے۸۸۸۸ہقیتبحم۸افر۸داع۸اک۸فر۸تبحص۸ےس۸دخاےئ۸اپک۸یک۸یک۸فاول ۸ہ۸هللا

 اقدعہ   اتبدف۸   ںیہ  رکےت۸  ایدرف   فرح۸   سک

 نو ۸ںیم۸ون۸رگاتفرف   سفق۸ںیم  اِؿ اریس   اے

                                                           

 ایج ایم سعید،یدبال حیالتسب ۃعقد باب ما جٓا: یف ،کتاُب الدعواة ،3/187:یرتمذال جامع    ؎۴
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 دنیرف  قح۸  امجِؽ    از۸  ابؽ۸   ف رپ

 دش  رپا ۸ ہضیب   رمغ۸   ف۸  سفق

۸یک۸اعتٰیل۸هللارتہمج۸فرشتحی: افر۸۸ابینط۸ِت رتایق۸دنبف ۸یک۸ترتایق۸ےک۸وبقمؽ۸دنبف 

ف۸ابؽ۸ےس۸ے۸سج۸وک۸رپ۸۸ذرک۸ےس۸نویت۸امجؽ۸افر۸الحفِت ۂےک۸اشمدہ۸قح۸اعتٰیل۸رفاحینرپفاز۸ِ

 ؎   ے۸ریتھک۸زرقب۸ے۸وج۸اؿ۸وک۸مامؾ۸اکانئت۸ےس۸ےب۸این۸ِت فہ۸ّذل۸یہیے۸افر۸۸ید۸ہیبشت

  ےاگیب  ےس۸  اہج ۸  ںیہ نوےئ۸ رےتہ۸  ںیم  اہج 

 اج ے     ایک     وکیئ     وک۸    تبحم۸      اشکِؿ      الب

۸یک۸اعتٰیل۸قح رپ۸نوات۸راتہ۸ے۸۸ارفاح۸قح۸یک۸ےئافایل۸ؿفرػ۸ےس۸ذجب۸اک۸وج۸اضیف۸اشہنٗ

قشع۸ےس۸عم۸۸تبحم۸وجششِ ۸اِؿ اریس۸ہیہک۸۸رفامےت۸ںیہ۸ؿرپفاز۸وک۸ایب۸وقِت ۸ومالان۸اس۸یک

ے۸ہک۸۸ہینوات۸۔۸رماد۸۸نت۸اک۸سفق۸امعن۸ںیہن۸ےیلرمغ۸رفح۸ےک۸۸ینعی سفق۸ےک۸اڑےت۸ںیہ

۸ارفاح۸ہبیط۸اؿ۸یک۸ےک۸ادباؿ۸ یھ۸ءاکدعلؾ۸نورک۸افایل۸بولغم۸انعرص۸ےک۸اقتاضےئ۸وہشاہین

 ؎  قح۸رےتہ۸ںیہ۸قح۸افر۸اتدعبار۸رفامِؿ ۸ھت۸رصمفػ۸ااطتعِےک۸اس

 ےس  اج ے۸  ےک۸  رپ۸  ف۸ ابؽ۸  وک۸  ف اریس اھت۸  رجن

 ےس ٓا ے۸ ےک۸ لگ۸ ںوےئ۸ رک۸ ےل۸ سفق۸ ےلچ۸   اڑ

 

 استخ    اب ے۸     رند۸     زیربت  سمش

 دش   ٓااس    ٓاہک۸  رب۸   رگدف    انؾ

۸رشتحی: ۸رفیمرتہمج۸ف   زیرمدش۸سمش۸ربت۸ےہک۸ریم۸رفامےت۸ںیہ۸اہلل۸ہیلع۸رۃمح ومالان

۸۔ے۸اب۸ٓاامسؿ۸رپ۸رفس۸ٓااسؿ۸ے۸یانبد۸یھ ے۸ڑیسرۃمح۸اہلل۸ہیلع۸       ے۸ہک۸۸ہیرماد

۸ںیم۸یہک۸ومالان۸ ے۸ونثم۸ےط۸نواجات۸ے۸اسیج۸ہب۸ٓااسین۸ےعیےک۸ذر۸اک۸راہتس۸ریپ۸قح۸اعتٰیل

 ؎۸۸۸  ے۸ہک۸ایاس۸اک۸ذرک۸اس۸فرح۸رفام۸ یھ

 ٓاامس       رند۸اب ے۸       دش۸اب       ریپ

 امک   از۸  ابدش۸   ہک۸   از۸   رپا ۸   ریت
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 سک۸ےس۸ا ڑات۸ے؟۸ے۸افر۸ریت۸یھڑیس۸یک۸االفک۸کت۸راسیئ۸اخقل۸ِینعیٓاامسؿ۸کت۸۸ریپرتہمج:۸

 ے۔۸ے۸افر۸امکؿ۸ یھ۸ یھ۸یھتنس(۸ڑیس۸رمدش۸)عبتم۸ِےیلےک۸۸دیامکؿ۸ےس۔۸سپ۸اطبل۸ف۸رم

 ؎۸  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعدیاباب۸رف

 دال    یدار    رفس۸      ںیا    نواےئ۸     رگ

 ایب      سپ۸   ف۸   ریگب      رب۸ ہار         دانمِ

۸ےھچیپ۸ارگ۸دخا۸اک۸راہتس۸ےط۸رکان۸اچاتہ۸ے۸وت۸رمدش۸اک۸دانم۸ڑکپ۸ےل۸افر۸ےھچیپ۸!اے۸دؽرتہمج:

 ؎  زبرگ۸اک۸اردف۸رعش۸ے۸۸۸۸کیالچ۸ٓا۔۸ا

 ںیم   راہ۸   یک  تبحم۸  ےگ۸   ںیکس لچ۸  ہن۸   اہنت

 ٓاےیئ  اسھت۸  رمے۸  ٓاک۸  نو ۸  راہ۸ لچ۸  ںیم

۸فر۸تعیرش۸ے۸وج۸اجعم۸ِاکلم۸فہ۸رمدش۸ِرگم ۸اپدنب۸نو۔فرہن۸۸تعیرش۸ینعینو۸۸تقیف اک

 ؎  ےنلچ۸فاال۸وخاہ۸نوا۸رپ۸اڑرک۸دبعشہ۸داھکےئ۸فہ۸رمگاہ۸ے۸۸۸تعیرشالخػ۸ِ

 دؿ   رات  فہ۸   نو۸   اڑات۸   ہپ۸   نوا۸    رگ

 نگ   ؿاطیش   رکے۸   وج۸  تنس۸  رتِک 

 اعاقش ۸اغالف ۸ف۸ازعازِ  وخارٔیِ 

 رفدن       میعن    اجبن۸      اعراف 

 دنریم      ےبربخ۸    وخار    اغالف 

افر۸دخا۸ےس۸اغلف۸ولگ۸۸فرػ۸زنمؽ۸ےط۸رکرے۸ںیہ۸قح۸تنج۸یک۸اعرنیفِحی:۸رشترتہمج۸ف۸ت۸

  ۔ومت۸رمرے۸ںیہ۸۸یکےک۸ببس۸ذتّل یدخا۸ےس۸ےب۸ربخ

 ربدن  رپہ ۸  فلع۸   اجنیا  فاہکن

 دنریم  رخ۸   وچمہ۸   ف۸   ںوددن۸   اگف
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دخا۸ےک۸وخػ۸ےس۸ےب۸رپفا۸افر۸ٓارخت۸ےس۸۸ںیم۸داین۸اہی افر۸فہ۸ولگ۸وج۸رتہمج۸فرشتحی:

۸ےک۸امدنن اگےئ۸لیب۸زدنیگ۸اؿ۸یک۸ےک۸اھگس۸ف۸وھبےس۸رپ۸دفا۸ںیہ۸اغلف۸نورک۸لثم۸اجونر۸داین

۸ہیے۸ہک۸۸ایافکر۸وکرفام۸اپک۸ںیم۸ ے۸رقٓاِؿ ۸ے۔۸قح۸اعتٰیل۸ت۸دگےھ۸ےک۸امدنن۸نویتافر۸وم

 ؎  الض۸ںیہ۸ایدہہکلب۸اجونرف ۸ےس۸ز۸لثم۸اجونر۸ںیہ

 ےم   اجؾ۸  ف۸ مخ۸   ف۸   رفافا ۸    ابدہ

 دیاندپ    بل۸  ف۸  ادنازہ۸   ےب۸  ںوہس

ےب۸ادنازف۸ےب۸امشر۸ے۸افر۸بل۸۸افر۸مخ۸افر۸اجؾ۸ےم۸ے۸افر۸ںوہس۸ابدہ۸ریثکرتہمج۸فرشتحی:۸

افر۸۸قح۸ولخمؼ۸رپ۸نورے۸ںیہ۸ایِت ااطلػ۸ف۸انع۸ہک۸مہیپ۸ہیرماد۸۔ںیہ۸ہوپدیش۸ںیم۸بیغۂرپد

 ۸اینپ۸قح۸اعتٰیل
ِ
۸ءاصہحل۸اےنپ۸افایل۸اامعِؽ ۸ِت وتاقیف۸وصبرِت ۸اہنپ ۸ےک۸ااعنامِت ۸تبحم۸افر۸ذجب

۸امرک۸ابعدت۸وک۸اس۸درہجت۸اطع۸رفالحفت۸ف۸ّذل۸اصہحل۸ںیم۸اامعِؽ ۸راف۸وک۸اطع۸رفامرے۸ںیہ

 ؎  وک۸ےب۸اسہتخ۸انہک۸زپا۸ہک۸۸۸۸ءہک۸اؿ۸ےک۸افایل۸ف۸رُپ۸رسفر۸انبرے۸ںیہ۸فیکرُپ

 امہ    وجشِ     دگاےئ۸   وجشش۸   در۸  ابدہ

افر۸فہ۸رسفر۸رفح۸وک۸اطع۸نوا۸۸قح۸وک۸ابعدت۸ےس۸فہ۸ڈنھٹک۸ٓاوھکن ۸وک۸اطع۸نویئ۸اعاقشِؿ ۸ینعی

 ؎  اک۸الغؾ۸ف۸دگا۸ےنھجمس۸ےگل۸۸۸۸یتسم۸یرسدم۸ابدہ۸وک۸اینپ۸یتسم۸ہک۸فہ۸افین

 ںیب   یتسم   فتقِ    کیل   اؾ۸    ہدکیم     دگاےئ

 منک   اتسرہ۸     رب۸     مکح۸    ف۸   کلف۸    رب۸   انز۸    ہک

 ۸اعتٰیل۸قح
ِ
 ۸ےک۸رکؾ

ِ
 ؎  ےیجیلےس۸فطل۸۸لیذاہنپ ۸رپ۸ااعشر۸ِ۸اہنپ ۸افر۸ذجب

 ےس ۸تبحم ذجب۸ِ ے۸ اتب۸ وخد۸ےب۸ رہم۸ اعشع

 یک  منبش۸  رپفاز۸ ے۸ بس۸ولعمؾ۸ فرہن۸  تقیقح

 ایھٹ  اجگ۸   یرم   ہوخادیب   یتسہ   نت۸  ہمہ

 وک ھجم۸  اکپرا۸    ے۸  اس۸ رمے۸ ےس۸ وم۸  نُب۸ِرہ
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 ارغص  ے۸ بلط۸  یک۸ اؿ ےھجم۸  اھت۸  اتھجمس۸  ںیم

 وک ھجم۸ ےگ۸رسااپ۸  ںیل  ےل۸  فہ  یھت ربخ۸  ایک

 

 ذجب۸اہنپ ۸ے۸اؿ۸ہ۸اک دؽ۸ںیم۸اتیب   ےب۸۸رمی

 ے ااسح ۸ ونممؿ۸ اک۸ فطل۸۸اؿ۸ہ۸ےک انہل۸  رما

 دؽالہ۸ِتبحص۸ِ۸رتبیغِ 

 وشد  زیا رگ  اشعؼ۸  ز  ہک  رہ

 وشد     اشی رپ    االرم۸    اعتبق

زپات۸۸انھکیاک۸ہنم۸د۸اشیینقح۸ےس۸اھباتگ۸ے۸ابالرٓخ۸اےس۸رپ۸وج۸صخش۸ہک۸اعاقش۸ِؿ رتہمج۸فرشتحی:۸

 ۔ یھ۸افر۸ٓارخت۸ںیم۸ یھ۸ںیم۸تبحص۸ےس۸رفار۸رضم۸ے۸داین۸یک۸هللاہک۸الہ۸ا۸ہیاد۸ے۸۔۸رم

 اعتبق   دشک۸  قشع۸  وسےئ۸  ہک۸   دؽ

 وشد     اطلس ۸     تمصعِ   رحؾ۸ِ    در

تبحص۸افر۸دختم۸ےس۸احلص۸۸دخ۸ا۸یک۸تبحم۸اعاقشِؿ ۸یک۸اعتٰیل۸هللاوج۸دؽ۸ارتہمج۸ف۸رشتحی:۸

اس۸۸یک۸افحتظ۸قح۸اعتٰیل۸وبحمب۸نواجات۸ے۸افر۸وصخیصاک۸۸رکات۸ے۸ااجنؾ۸اکر۸فہ۸قح۸اعتٰیل

 ۔ے۸ےک۸اسھت۸اشلم۸نواجیت

 ریگ   اجےئ۸ دےل۸ الہ۸  دؽ۸  رفہب

 
 
 وشد  رماج ۸  ولء۸   ولء۸  می   رطقہ

اؿ۸۸وی ۸ہکولخص۸دؽ۸ےس۸ھچک۸دمت۸رنو۸۸تبحص۸ںیم۸دؽ۸یک۸الہِ ۸اجؤ۸ یسرتہمج۸فرشتحی:

۸نب۸اجات۸ے۸مت۸ یھ۸ہ۸دصػ۸ےک۸ادنر۸ومیتاک۸رطق۸سج۸فرح۸اپین۸ےساتریث۸ایمیک۸تبحص۸ِیک

۸اپین۸ومیت ۸نب۸اتکس۸ایس۸ںیہن۸اک۸رطقہ۸دصػ۸ےک۸ابرہ۸ومیت۸نب۸اجؤےگ۸افر۸سج۸فرح۸فہ

 نب۸ےتکس۔۸ںیہنااسنؿ۸اکلم۸۸ےک۸ریغب۸هللاتبحص۸الہ۸ا۸فرح۸مت۸ یھ
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ِ
 رابین۸اہنپین۸ِذجب

 وخادن   یم ابز۸   ہشنہش۸   را۸ اجاہن   ف۸   داہل۸    ایب

 رادن  یم  دتش۸  وسبےئ۸ وچاپ ۸  را۸ گّلۂ۸  ہک۸  ایب

تبحم۸ےس۸۸رھپ۸اینپ۸یقیقح۸ٓا۸ہک۸دول ۸افر۸اجون ۸وک۸اشنہشہِ ۸!اے۸اخمبطرتہمج۸فرشتحی:

 ؎۸  رے۸ںیہ۸فرػ۸چنیھک۸اینپ۸ینعی ذجب۸رفام۸رے۸ںیہ

 ایینرع  ذفِؼ   وک۸ ھجم۸  ہن۸ ارغص۸ نو ۸  ویاہند  ںیم  ہن

 وک  ةی رگ ف۸  بیج وخد۸ ے۸ اجات۸  ےیل  ےچنیھک  وکیئ

رکا ے۸افر۸الھک ے۸الپ ے۸ےک۸۸وک۸ریس۸ویڑٓاہک۸وچاپ ۸)رچفااہ(۸اجونرف ۸ےک۸ر۸!اخمبط۸اے

دے۸رک۸۸وتقیف۸ذرک۸ف۸رکف۸یک۸ارفاح۸وک۸قح۸اعتٰیل۸یامہر۸ینعیفرػ۸اہکن۸راہ۸ے۸۸لگنج۸یک۸ےیل

افر۸۸اب وکہ۸ف۸ایب۸دانم۸ِافر۸یھبک۸رے۸ںیہ۸فرػ۸چنیھک۸اجمسل۸یک۸یک۸هللاسمدج۸افر۸الہ۸ا۸یھبک

 ؎  رے۸ںیہ۸چنیھک۸ےیلتبحم۸ےک۸۸ۂیافر۸رگ۸ویایگقشع۸ف۸دۂفرػ۸رعن۸یک۸یرحصا۸ونرد

 نورک  رغض ےب۸ ےس۸ بس۸ وج۸  ےھٹیب  ںیم  اید یک  دخا

 اھت    امیلس    تختِ   ںیمہ  رھپ۸    یھ   ایںور   اانپ۸    وت

 ؎  ااعشر۸المہظح۸نو ۸۸۸۸ےک۸نیت۸ارقح

 ےس   اکانئت۸    ت۸ِّذل   نوایگ   دفر۸   ںیم    رگہچ

 ںیم نو ۸ نوےئ۸  ےیل  ںیم دؽ۸ وک۸ اکانئت۸  احلصِ

 ےھجم    ےس۸   الکؾ  ےک  اس   یلم  اہج   دف  ِت ّذل

 یلم   اہج ۸   دف   راتحِ  رک۸  ھٹیب   نیرق  ےک۸  اس

 ںیم نو ۸ اتیل  بج۸ انؾ۸ اک۸ اؿ۸ ےس۸  رہگایئ  یک  دؽ

 اکانئت  اہبر۸   وک۸   دقوم ۸    ےریم  ے۸   وچیتم

ےک۸۸ے۸وج۸اؿ۸وک۸قح۸اعتٰیل۸ایک۸ؿذلت۸وک۸ایب۸رفاحین۸فاول ۸یک۸هللارقح۸ ے۸ا۸ااعشر۸ںیم۸اؿ
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۸التفت۸ےس۸وسحمس۸نویت ۸رکف۸ف        رتمح۸ےس۸مہ۸بس۸وک۸ یھ۸اینپ۸ے۸۔۸قح۸اعتٰیل۸ذرک۸ف

 ۔ٓانیم۸،اطع۸رفامںیئ

افر۸انرفامون ۸۸ےتھکید۸ںیہن۸فاول ۸وک۸ولگنب ۸افر۸اکرف ۸ںیم۸هللاےہک۸ہک۸مہ۸وت۸ا۸وکیئ

ے۸اؿ۸ےک۸۸شیع۸یے۸ہک۸انرفامون ۸وک۸اظرہ۸ہیوت۸اس۸اک۸وجاب۸۸ںیہ۸ےتھکید۸ںیم۸وک۸وخب۸شیع

اجفے۸افر۸ےمقمق۸۸اچدر۸ڑچاھیئ۸ربق۸رپوھپول ۸یک۸اکرف۸یک۸ یس۸نواتےسیج۸وکسؿ۸ںیہن۸دؽ۸ںیم

 اجفے۸افر۸ادنر۸دخا۸اک۸رہق۸نوراہ۸نو۸۔۸ایک۸نیزم۸افر۸اھجڑ۸افونس۸ےس

۸نیچ۸اؿ۸ےک۸دول ۸ںیم۸ہن۸نو۸نکیل۸شیع۸یفاول ۸ےک۸اپس۸ارگہچ۸اظرہ۸هللافر۸ا

۸رسیم۸ یھ۸وک۸وخاب۸ںیم۸دار۸السنیط۸ے۸وج۸داین۸فہ۸دفتل۸نویت۸یک۸ؿافر۸ٓاراؾ۸افر۸اانیمط

اہج ۸مغ۸ے۸وت۸اسرا۸۸درالص۸دؽ۸اک۸نوات۸ے۸۔۸بج۸دؽ۸ںیم۸۔۸وکسؿ۸افر۸شیعنویت۸ںیہن

 ؎  مغ۸ے۸۸۸۸ےیلاس۸ےک۸

 اہبر  یھت  یتکپٹ ےس۸ ےش۸ رہ۸  وت اھت۸ اتسلگ ۸  دؽ

 نوایگ    اب ایب    اعمل۸     نوایگ    اب ایب     دؽ

۸۔۸ایس۸ولعمؾ ے۸اےس۸ھچک۸ںیہن۸ے۸دؽ۸ےک۸ادنر۸ایک۸یتکس۸ھکیولخمؼ۸رصػ۸اظرہ۸وک۸د۸رگم

     اشؿ۸وک۸ارقح۸ےک۸اس۸۸فاول ۸یک۸هللاے۸رگم۸ا۸یتھکید۸فاول ۸وک۸ولخمؼ۸ریقح۸هللاببس۸ےس۸ا

 ؎۸۸۸  ےیجیکالمہظح۸۸رعش۸ںیم

 قلخ  اںیہن  ے۸  یتھجمس اتحمج۸    یھ  اک۸    رطقہ

 نوےئ   ےیل   ایدر  اک۸  شیع رگم۸  ںیہ  ںیم  دؽ

 رے    ابدخا۸   ہی   یھ  ںیم  ولغشم ۸  ےک۸  داین

 رے بس۸ےس۸دجا۸۸ےک۸ یھ  رہ بس۸ےک۸اسھت۸  ہی

ا۸اوحاِؽ ۸درایبِؿ 
ّ
 دخا۸ِؿ اخص

 قشع  ےئم از۸ الص۸ رما۸ ف۸ تسم۸  منم

 دیٓا   ہچ۸   یتسم   زجب۸   نم۸    از۸    وگب
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 ؎۸  ےس۸ے۸۸۸یقیقح۸ےئم۸قشع۸ِفوجد۸ہ۸اتسم۸نو ۸افر۸ریم۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ادن    دیہاکر   ام۸   اجِؿ    در۸    وخد۸    قشع

 ادن     دیہربب      وخد۸   رہم۸   رب۸    ام۸    انِػ 

۸رھک۸رک۸مہ۸وک۸داین۸اجؿ۸ںیم۸ی ے۸اانپ۸قشع۸امہر۸ٰیلہک۸قح۸اعت۸ومالان۸رفامےت۸ںیہ۸ںیم۸ونثمی

تبحم۸ےک۸رشط۸رپ۸اشخب۸ے۸سپ۸رتعمض۸ےس۸ہہک۸دف۸ہک۸۸ے۸افر۸امہرا۸فوجد۸مہ۸وک۸اینپ۸اجیھب۸ںیم

ےک۸۸ے۸وت۸مہ۸ومالےئ۸یقیقح۸نویئ۸ریھک۸یاگنچر۸قشع۸یک۸ںیم۸ہ۸بج۸امہرے۸الص۸ریمخ

 ۔۸ںیہف۸ارتعاض۸سک۸فرح۸دربتسدار۸نوےتکس۸تمالم۸قشع۸ےس۸وخبِػ 

فاہ ۸رماد۸۸اامعتسؽ۸رکےت۸ںیہ۸هللاقشع۸اک۸ظفل۸الہ۸ا۸اہج ۸اہج ۸ااعشر۸ںیم۸:اابتنہ

قسف۸افر۸۸ڑلوک ۸ےس۸قشع۸وت۸در۸تقیقح۸وعروت ۸افر۸نیسح۸وی ۸ہکاک۸قشع۸ے۸۸قح۸اعتٰیل

۸لپ۸وک۸نیچ۸کیےک۸اعوقش ۸وک۸ا۸ ونیسح۸یے۔۸اجمز۸ذعاب۸ف۸روسایئ۸دفون ۸اہج ۸ںیم

ے۸۔۸رہ۸فتق۸دؽ۸اتلج۸راتہ۸ے۸افر۸۸نواجیت۸فعےس۸رش۸ہ۸دفزخ۸داین۸اؿ۸یک۸،احلص۸ںیہن

 ۔ےک۸زفاؽ۸ےک۸دعب۸دناتم۸ےک۸وسا۸ھچک۸احلص۸ںیہن۸افین۸نسحِ

 اکحتی

وت۸۸ومھچن۸لکن۸ٓایئ۸بج۸اس۸ےک۸داڑیھ۸،ڑلےک۸رپ۸اعقش۸نوا۸کیا۸ٓادیم۸کیا

 ؎  رعش۸زپاتھ۸۸ہیافر۸اتیل۸رک۸ہنم۸ریھپ۸ھکید

 اک    وخاہ  دؽ۸  وخاب ۸  نسح۸ِ  ایگ

 اک     هللا     انؾ۸    رے۸    ہشیمہ

 ؎  ہک۸۸۸۸رفامےت۸ںیہرۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ رفیم۸رضحت

 قلخ    ومالےئ۸   دش۸    نسح۸    از۸     ےک وکد

 قلخ   روساےئ۸    رخػ۸     دش۸    یریپ    دعب

                            رسدار۸انب۸رھپات۸ے۸بج۸ںوڑاھ۸نوات۸ے۸وت۸۸ڑلاک۸ولخمؼ۸ںیم۸وج۸نیسحرتہمج:۸

 ؎  روسا۸رھپات۸ے۸ولخمؼ۸ںیم۸فہ
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 اف  شیِ ر   دیٓا  رب   دبانیم  ہب  وچ 

 اف    یتفتِ    از۸    وید     دیٓا     گنن

             ے۸وت۸۸ٓااجیت۸ڑلےک۸ےک۸رہچہ۸رپ۸داڑیھ۸نیسح۸ےک۸اسھت۸ایس۸دبانیم۸بجرتہمج:۸

 ےس۸رشؾ۸رکات۸ے۔۸زماج۸رپیس۸اس۸یک۸ یھ۸ؿاطیش

۸قشعِاف۸یاجمز۸نسحِ ۸ےنتف۸ےس۸اجنت۸ےک۸۸یاجمز۸ر  ے۸۸قح۸اعتٰیل۸ےیلےک۸ذعاب۸افر

۸ےیلرکے۸افر۸اس۸ےک۸۸طےس۸تخس۸اایتح۸دباگنہ۸ینعیے۸۸ایافحتظ۸اک۸مکح۸د۸ٓاوھکن ۸یک

 ۸یرُب۸ہی،۸۸اجیت۸اعدت۸ںیہن۸ہیےس۸۸ رگم۸فوفیظ۸وپےتھچ۸ںیہ۸ولگ۸فہفیظ
ّ
 م
ہ
۸افر۸اعدت۸وت۸داع۸ف۸

 

ت

 ۸ےس۸اجیت۸ےاراد
ّ
 م
ہ
 ے۔۸بج۸کت۸

 

۸اراد۸ت ۸رتِک افر ۸زدنیگ۸ہ ۸ہن۸رکے۸اگ ۸اک رھب۸۸انگہ

رے۸اگ۸افر۸ٓارخت۸اک۸ذعاب۸اگل۸انتگھب۸زپے۸اگ۔۸سب۸ارادہ۸رکےل۸ہک۸ارگ۸اجؿ۸۸اشیؿرپ

۸ا۸وھکی ہن۸د۸رھپ۸ یھ۸اجےئ۸یگ۸ یھ ۸اؿ۸اشء اس۸رمض۸ےس۸اجنت۸احلص۸۸اعتٰیل۸هللاگ۸وت

ے۸افر۸رپ۸رک۸سفناےنپ۸۸رپ۸مک۸از۸مک۸اچر۸راعکت۸ونالف۸رجامہن۸ یھ۸۔افر۸رہ۸دباگنہنویگ

 رکے۔۸۸زگزگا۸رک۸اافغتسر۸ یھ

۸اھتون۸سپ۸رضحت۸میکح ہک۸بج۸۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاالتم۸ومالان

ے۸افر۸ونالف۸اک۸وثاب۸اگل۸۸رہ۸رہ۸انگہ۸وک۸اافغتسر۸ےس۸اعمػ۸رکااتیل۸ہیاگ۸ہک۸۸ےھکید۸ؿاطیش

۸رک۸اہمترا۸اھچیپنو۸ویسرک۸ام۸ھکیزربدہ ۸شخرہ۸د۸اسیا۸اجترت۸ںیم۸اینپ۸ے۸وت۸فہ۸ یھ۸عمج۸رکاتیل

ے۸فہ۸۸نویت۸رظن۸سک۸دقر۸فعیس۸فاول ۸یک۸هللا۸وھچڑ۸رک۸دفرسا۸اکشر۸التش۸رکے۸اگ۔۸فایعق

 ؎۸۸۸  دف۸رعش۸ارقح۸ےک۸ںیہ۸ہیےک۸العج۸رپ۸۸۔۸دباگنہاچول ۸وک۸وخب۸ےتھجمس۸ںیہ۸یک۸ؿسفن۸ف۸اطیش

 اک    ینیب   نسح۸  ذفؼ۸    وکیئ    العج۸   ںیہن

 ںیم  وگہش   ھٹیب   ٓاھکن۸  اچب۸  ہک   یہی   رگم

 نمچ  وسےئ  وک۸  ھجت۸  نو۸   انلکن۸   رضفر۸ ارگ

 ںیم   وتہش۸   نو   رظن۸  افحتظِ   اامتہؾ۸   وت

ہک۸افرپ۸۸وھکیفرػ۸د۸وصرت۸اسےنم۸ٓااجےئ۸دؽ۸وبضمط۸رکےک۸ٓاامسؿ۸یک۸نیسح۸ہ۸ینتک

۸اسےنم۸اینپ۸ےک۸مکح۸ےک۸راہ۸ے۸افر۸فہ۸اؿ۸ٓاوھکن ۸اک۸امکل۸ے۸افر۸قح۸اعتٰیل۸ھکید۸وکیئ۸ یھ
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الحفت۸ے۸۸یک۸امیؿفتق۸دقن۸ااعنؾ۸ےلم۸اگ۸افر۸فہ۸ااعنؾ۸ا۸رکول۸ایس۸رگدؿ۸اکھجدف۔۸اگنہ۸یچین

فہ۸اہجد۸ے۸ہک۸افکر۸ےس۸اہجد۸رک ے۸ےس۸۸یہیذموکر۸ے(۔۸۸۸ںیمفیرش۸ثیہک۸دح۸)اسیج

   ے۔۸۸ایاربک۸رفام۸فملس۸ ے۸اہجدِ ۸ہیلع۸هللا۸ڑبا۸اہجد۸ے۔۸سفن۸ےک۸اقمےلب۸وک۸وضحر۸یلص۸ یھ

۸ےک۸رجنخ۸ےک۸اسےنم۸اینپ۸ایہٰل۸ارم۸ِینعیے۸۸ریتہ۸نم۸وک۸اطع۸نویتاہشدت۸ؤم۸ہیفتق۸رہ۸

    ے۸ےس۸اجمدہ۸رکات۸ے۸افر۸ایس۸شیپ وخیش۸رگدؿ۸وک۸ومنم۸وخیش۸یک۸اسفنہین۸وخااشہِت 

 ؎۸  احؽ۸اتہکے۸۸۸رقب۸اطع۸نوات۸ے۸بج۸دنبہ۸زبابِؿ ۸اک۸میظع۸قح۸اعتٰیل

 ںیہ    رکےت۸  وبجمر۸  ںیمہ  ےک۸   دؽ۸   فولےل۸   وگ۸    تہب

 ںیہ   رکےت۸    وظنمر۸    وھگانٹن۸     اک۸      ےلگ۸    اخفر۸    رتی

ٓارزف۸رپ۸ارقح۸ےک۸اپچن۸۸ربداتش۸رکان۸افر۸اس۸وخِؿ ۸فیلکت۸افر۸انگہ۸ےک۸رتک۸یک۸ےاجمدہ۸اس

 ؎۸  ااعشر۸المہظح۸نو ۸۸

  یھ   ںیزح    اجِؿ     ہی   ےس۸    میلست   رجنخ۸ِ   اس

 ے   رہ  ولٹ۸  زمے۸   ےک۸   اہشدت۸  ۸ہظحل   رہ

 

 ںیم  داین  ے۸   نویت  اطع۸  ون۸  اجؿ۸ ہظحل۸  رہ۸   اںیہن

 ںیہ   ےتید  ڈاؽ۸   رگدؿ۸   میلست   رجنخ۸ِ    شیپ   وج

 

 وہل    اک۸   ٓارزفؤ ۸   اگ۸  رے۸   اتیپ   ہ   وی    رگ

 رزفٓا   اجؿ۸   ےس۸  تمسق۸   اگ۸  اپاجےئ۸  دؿ۸   اکی

 

 ےس رکاتم۸  یک سج۸ مغ۸ فہ۸ رپ۸ دؽ۸  یھبک ے۸  اتسگر

 ے۸   نوات۸  ولعمؾ۸  ٓاامس ۸  ےب۸  اہج ۸    ہی  وت۸    ےھجم

    ٓاامسؿ۸ےک۸اجحابت۸۸ہیرقب۸اطع۸نوات۸ے۸ہک۸۸اسیفاول ۸وک۸ا۸هللاجمدہات۸ےک۸مغ۸ےس۸ا۸ینعی

 رےتہ۸۔۸۸اجحابت۸ںیہن۸ےیلاؿ۸ےک۸

۸داین۸وک۸اھکل۸اھت۸ہک۸ںیم۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸۸احؽ۸اےنپ۸خیش ے۸اانپ۸ہیلع۸هللا۸رمدش۸رۃمح۸ےریم

 رپ۸اتلچ۸رھپات۸نو ۔۸زنیم۸ٓارخت۸یک۸ںیم۸ولعمؾ۸نوات۸ے۸ہک۸ےسیج۸اسیبج۸اتلچ۸رھپات۸نو ۸وت۸ا۸ںیم
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ےک۸دؿ۸دفزخ۸افر۸۸تمہک۸بج۸ایق۸ہنع۸رفامےت۸ںیہ۸اعتٰیل۸هللا۸ریض۸رضحت۸یلع

۸ؿوت۸ےھجم۸اضیف۸امیؿہن۸نواگ۸،۸اانت۸ا۸دہایھچک۸ز۸امیؿا۸ااگ۸وت۸ریم۸وھکی د۸تتنج۸افر۸مامؾ۸ابیغم

 احلص۸ے۸۔۸ںیم۸ہ۸راستل۸ےک۸دصےق۸داین۸ابراگہِ 

 ؎۸  ایٓا۸ایدرعش۸افر۸۸کیےک۸قلعتم۸اانپ۸ا۸یاجمز۸ارقح۸وک۸قشعِ

 اھکید    رُبا۸   ٓااغز    اک۸    یاجمز   قشعِ  رہ

 نواگ    نوا۸   احؽ۸    ایک   هللا۸ای    اک۸    ااجنؾ

 

 ابدش   اخر   رُپ  ۸ہمہ   اعمل۸  ارگ

 ابدش  زلگار۸  ف۸  لگ۸ اعقش۸  دِؽ 

ےک۸اعقش۸اک۸دؽ۸۸اشہنٗ قح۸اعتٰیل۸اکوٹن ۸ےس۸رھب۸اجفے۸نکیل۸ارگ۸مامؾ۸داینرتہمج۸فرشتحی:

۸یک۸ؾفویق۸ے۸افر۸یح۸رہ۸اہبر۸افین۸یک۸افین۸ےئداین۸وی ۸ہکلگ۸ف۸زلگار۸افر۸رُپ۸اہبر۸نواگ۔۸۸ہشیمہ

 ؎۸  ے۸۸۸ےب۸زخا ۸افر۸ابیق۸اہبر۸ یھ۸۸ف۸تبحم۸یکےک۸قّلعت اعتٰیل۸هللا۸ےیلے۸اس۸۸ذات۸ابیق

 ردس   رادے۸   وک۸    تسین   اہبرے۸   اںی

اصقنؿ۸۸ایےسج۸زخا ۸زالئ۸رکےکس۸۸اہبر۸ںیہن۸یسیوج۸اہبر۸ے۸فہ۸ا۸قح۸ےک۸بلق۸ںیم۸اعاقشِؿ 

رتمح۸۸یک۸قح۸اعتٰیل۸ یھ۸ے۸وت۸فہ۸اس۸ںیم۸یتچنہپ۸فیلکت۸وکیئ۸فاول ۸وک۸ارگ۸یھبک۸هللاچنہپ۸ےکس۔۸ا

 ۔مخ۸رےتہ۸ںیہ۸میلستےک۸اسےنم۸رس۸ِ ۸میلستافر۸رُپ۸وکسؿ۸افر۸رجنخ۸ِ۸ف۸تمکح۸اک۸اشمدہہ۸رکےت۸ںیہ

 اکحتی

اس۸۸:ایزماج۸ے؟۸رفام۸احؽ۸ے۸افر۸اسیک۸ ے۸وپاھچ۸ہک۸ایک۸زبرگ۸ےس۸ یس۸کیا

مامؾ۸اکؾ۸نوات۸ے۔۸۸ےک۸اطمقب۸اکانئت۸ںیم۸رمیض۸وپےتھچ۸نو۸سج۸یک۸اک۸زماج۸ایک۸ےدنب

ہک۸۸ایوت۸رفام۸دروخاہ ۸یک۸یک۸حیبج۸رشت۸،ہلمج۸ے۸اسیک۸ہیوتمشح۸نوا۸ہک۸ تیاخمبط۸اہن

۸ ے۸اینپ۸قح۸ےس۸نوات۸ے۸افر۸ںیم۸نوات۸ے۸فہ۸رمیض ۸وج۸ھچک۸ے۸ہک۸اکانئت۸ںیم۸ہیابت۸

۸کیا۸رمیض۸افر۸اؿ۸یک۸رمیض۸یے۸،۸سپ۸ریم۸ایانف۸رکد۸ںیم۸رمیض۸یک۸وک۸قح۸اعتٰیل۸رمیض

ےک۸اطمقب۸۸رمیض۸ہ۸یاتھجمس۸نو ۸ہک۸بس۸ریم۸یہی ے۔ذٰہلا۸وج۸ھچک۸نوات۸ے۸ںیم۸نویکچ
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 ؎۸  وخش۸راتہ۸نو ۸۸۸رہاحؽ۸ںیم۸نوراہ۸ے۸افر۸ںیم

 نم     رباجِؿ     د۸ںو    وخش    اف۸    انوخش

 نم     راجنؿ۸ِ   نم۸     ایر   دفاےئ۸    دؽ

 رفیمت                                                           

 ٓادم اخر۸  لکشِ نم۸  لگِ  وصرت۸  زخا  نم۸  اہبرِ 

 ٓادم اہبر۸  ؾریگ   ںیمہ ٓادم۸   ایر   امیےئا  از۸   وچ

                                                             

 
ت

 اح

 نوا    رتہب۸    نوا۸     ااھچ۸    نوا۸     وج

 نوا   دربل۸    رمیض    بسح۸  وج۸   فہ

د                                                                     
 

ب  فبمت

 اعقش     رتے۸     ںیہ      ادضاد۸    رہظم۸   بیجع

 ںیہ رکسماےت۸۸ںیم مغ۸ افر۸ ںیہ رفےت۸  ںیم  وخیش

ر                                                          

 

ت

 

 اخ

 دا رگ  رچخ۸  رگدد۸   اکر۸   ےب۸  ارگ

 ابدش     اکر۸    رب    اعاقش ۸     ِؿ اہج

فتق۸ےب۸اکر۸نواجفے۸افر۸۸ارگ۸ٓاامسؿ۸رگد۸ش۸رک ے۸فاال۸اےنپ۸اکؾ۸ےس۸ یسرتہمج۸فرشتحی:

 
ِ
۸دخا۸ےک۸اعوقش ۸یک۸درمہ۸ربمہ۸نواجفے۸رھپ۸ یھ۸ف۸یکلف۸اریض۸سج۸ےک۸ببس۸مامؾ۸اظنؾ

۸رے۸یگ ۸اکر  ۸ینعی اکانئت۸رسرگؾ
ع
ّ

 

ش
ع

۸۸قح۸رہ۸احتل۸ںیم۸ااِؼ  ۸اگنہہم۸۸رےتہ۸ںیہابدخا      افر

 ؎  نوات۸۸۸۸ڈنھٹا۸ںیہن۸اک۸یھبک۸یقیقح۸قشعِ

 وک  وتسم ۸  ے۸  اچنہپ۸  ونج ۸    ؾاغیپ    کیا   وت۸  اہی 

 ے   ےس۸   ہ    اؿ
ھی
 

چ

 ںیہ   ےتھجمس۸   داین وج۸  وک۸   داین   وپ
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 دہر لک     دش۸    اگنہاہم۸     ببس۸   زںی

 رت     رگؾ۸   دؾ۸رہ    اگنہہم۸   ںیا  ابدش

۸،۸اک۸اگنہہم۸ڑباھےپ۸ںیم۸ًالثم۸وجاین۸دؿ۸ڈنھٹے۸نواجےت۸ںیہ۸کیےک۸مامؾ۸اگنہےم۸ا۸داینرتہمج:

   ،،۸ٓااتفب۸اک۸اقف۸رغفب۸ںیم۸ںیم۸کیاتر۸اکلم۸اک۸بشِ ۸،۸دبرِ ۸اہبر۸نمچ۸اک۸وممس۸زخا ۸ںیم

 ؎۸  ےیلےک۸۸افر۸ومت۸وتہشیمہ۸اک۸ومت۸ںیم۸ت،۸ایح۸ںیم۸ریتحص۸اک۸امیب۸،ںیم۸لگ۸رت۸اک۸ارسفدیگ

ا

ع

 یئگ   رک   اخومش۸   وک۸   تایح   اگنہم

۸رضحت۸رفیم۸ ؟وی۸ہیرگؾ۸رت۸راتہ۸ے۸افر۸۸اہبر۸اک۸اگنہہم۸ہشیمہ۸رفاحین۸فاول ۸یک۸هللا۸رگم

 ؎  ںیہ۸ےتیوجاب۸د

 ٓاونم     دؾ۸    رہ۸    زادنن    اعراف 

 وخ    ایےئدر   از۸   رکددن۸   سگر   ہک

۸فتق۸انم۸ںیم۸اعرنیف ۸ںیم۸افر۸رہ ۸اجمدہات۸ےک۸۸اس۸ببس۸ےس۸ںیہ۸وکسؿ ۸فہ          ہک

 ؎  ےک۸رقمب۸نوےکچ۸ںیہ۸افر۸قح۸اعتٰیل۸وخؿ۸وک۸وبعر۸رکےکچ۸ںیہ۸ایےئدر

 اھت   رظنم۸   اک۸    وگانوگ ۸  رگنِ   ںیم ںو۸  ف۸ رگن۸  ِؿ اہج

 اھت    ارتب۸  رگن۸  احؽ۸  اک۸   ںو۸   ف۸   رگن۸   الہ۸ِ   رہ۸    رگم

 
ِ
 اھت  اتیج   وفؼ۸  ام  وج۸  ےک۸  نو  ےس۸   ںو۸   ف۸   رگن۸   اظنؾ

 اھت  وخرتش  رگن۸  دؾ۸   رہ۸  رگن۸  اک۸    دخا   تسم۸    ایس

ر                                                                                      

 

ت

 

 اخ

 ںید   رگنِ  اطتع۸   رگنِ    ی  وقت  رگنِ

 ںیاعدب     رب۸      ںود۸       ابیق      ادب۸       ات

 رفمت                                                                           

 ؎  رےنہ۸فاال۸ے۸۸ارف۸اح۸رپ۸ابیق۸یک۸نیکت۸اعدب۸تماک۸رگن۸ایق۸نیافر۸اطتع۸افر۸د۸ی  وقترتہمج:

 ؼافن  ف۸   رفکاؿ۸  رگن۸   ف۸  کش۸   رگنِ

 اعؼ   اجِؿ    رب۸   ںود۸    ابیق     ادب۸      ات
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ے۔۸رماد۸۸رےنہ۸۸فا ی۸ارفاح۸رپابیق۸کت۸انرفامون ۸یک۸تمایق۸ہایس۸کش۸افر۸رفک۸افر۸افنؼ۸یک

۸قح۸اعتٰیل۸فرہن۸اتنیبئ۸،رمےئگ۸احتل۸ںیم۸ہک۸وج۸دبفؿ۸وتہب۸ایس۸ہی ۸وت ۸اصػ۸۸وک اپک۸ف

 ۔۸۸ںیہ۸ےتیرفامد

 اعقش  اجِؿ   ف۸  وشدن۸  ںیگمغ۸ہمہ

 ابدش    رایع  ف۸   رخؾ۸   ف۸  فیطل

(۸ثوخب۸اکؾ۸رک ے۸فاال(۸)ایغ۸ںیم۸وخیش۸ینعی:تہب۸رحتک۸رک ے۸فاال۸)رتغل:۸ایع۸ح

 ۔ںیہ۸ںیم۸فاول ۸ےک۸دؽ۸وکسؿ۸افرنیچ۸هللاے۸رگم۸ا۸اشیؿرہ۸صخش۸رپ۸اکانئت۸ںیم

ہک۸دخاےئ۸اپک۸۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاالتم۸ومالان۸اھتون۸رضحت۸میکح

 ے۔۸اہک ۸ریتہ۸اشیینہک۸رپ۸انھکیرھپ۸د۸وھکی۸رکےک۸وت۸دقّلعتےس۸

ےک۸قلعت۸ےس۸سپ۸۸ے۸قح۸اعتٰیل۸مسج۸زدنہ۸ے۸رفح۸ےس۸رگم۸رفح۸زدنہ۸نویت

۸یھبک۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یوھپوپلر۸اجؿ۸ے۔۸اہےئ۸رضحت۸خیش۸ یھ۸اجون ۸یک۸یقح۸امہر۸ذاِت 

۸ےس۸قح۸اعتٰیل ۸اس۸فرح۸اطخب۸رفام۸اشہنٗ  ڑبے۸درد ۸رک۸ایوک ۸اجِؿ۸۸اے’’ےت: ٓاراؾ

 ؎  ےک۸دول ۸اک۸ٓاراؾ۸ے۸ف ذات۸ےب۸رقار۸یک۸اشہنٗ قح۸اعتٰیل۸ینعی‘‘ےبرقارا !

 را    رفح۸   ںیا   ذغا۸    ٓادم۸    قح۸   ذرکِ

 را    رجمفح۸     دِؽ     ںیا    ٓادم۸    رممہ

 یونثم۸اخمت                                                                                

ےک۸۸ذغا۸ے۸افر۸رجمفح۸دؽ۸اک۸رممہ۸ے۸۔۸دنچ۸دؿ۸قح۸اعتٰیل۸اک۸ذرک۸اس۸رفح۸یک۸اعتٰیل۸قح

۸زدنیگ۸نویت۸انگنو ۸ےک۸وھچڑ ے۸ےس۸فیلکت۸راےتس۸ںیم ۸رھپ۸مامؾ ۸راتح۸ہ۸ے۸افر

 ؎  ے۸۸۸۸نویت۸راتح۸رّسیم

 دح    ےب۸    وت۸   تقشم۸     نویگ     ںیم    ےنچنہپ

 نویگ      ہن۸      ااہتنیئ     ایک      یھ   راتح۸   وت

د                                                                    

 

ت
 فبمب

فاےل۸ےس۸وشمرہ۸رکات۸۸هللا۸وخااشہت۸اک۸ڈٹ۸رک۸اقمہلب۸رکے۸افر۸ یس۸یمامؾ۸رُب۸یک۸سفن
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رقب۸۸دؿ۸ٓاک۸وک۸اےنپ۸کیرتمح۸ےس۸ا۸اینپ۸قح۸اعتٰیل۸ًانیقیرے۸۸رکاات رے۸افر۸داعںیئ

 ؎   ےگ۸ںیتبحم۸ےس۸امال۸امؽ۸رفامد۸افر۸دردِ 

 نو     اپامؽ۸    رسحںیت     ای   نو ۸   وخؿ۸    ٓارزفںیئ

 ےھجم    ے۸   انبان۸  اقلب۸  رتے۸  وک۸  دؽ۸   اس۸  وت۸    اب

ت 
ح
ل

 اعریف۸یڈارٹک۸دبع۸ا

 ؎۸۸۸  المہظح۸نو ۸ںیم۸لیےک۸ااعشر۸ذ۸ارقح

 ایاپ لگ۸ ف۸ ۸ٓاب۸رہ۸فرػ۸سب۸ںیم ںو۸ ف۸ رگن۸  ِؿ۸اہج

 ایاپ دؽ۸  دردِ  مہ۸ ے۸۸لگ۸ںیم ف۸ اعقش۸ےک۸ٓاب۸  رگم

 رفیئ  زںیم  ایرف کلف۸  رپ۸ رسحت۸  وخِؿ   امہرے

 ایاپ  دؽ۸  دردِ   ے۸ وت۸ ہک۸ نو۸ ابمرک۸ دؽ۸ اے۸  رگم

 

 نشلگ۸ںیم  ومِج  اہبر۸ ے۸  ایتھٹ ےس۸ الےش۸  ایس

 اتلم۸ے۸اخفر۸وج۸اخک۸ف۸وخ ۸ںیم  دفہ ۸یک۸راضےئ

 

 اک      ابینایب   یک    دؽ۸   ےھجم۸     وج۸     الم۸    زمہ

 اک      ابابغین        یک    اتسلگ     وشؼ۸   ہن۸    راہ

 وک    دؽ۸   رمے۸     اچےیہ    رکؾ۸     اگنہِ    رتی

 اک       زدناگین   یک     ارتخ   ے۸      اہبر۸    یہی

 نوںیئ       دؽ۸      تسکش۸       فہج۸      رسحںیت

 نوا       زنمؽ۸      افحتِ      وخد۸      دؽ۸      افر

ر                                                                             

 

ت

 

 اخ

 ؎  رفامےت۸ںیہ رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸وخاہج۸اصبح۸رضحت

 ایاپ    ۸اغف   ف۸    ایدرف    رسرگؾ۸   دؿ۸   رات۸    وک۸      یس

 ایاپ   رسرگا ۸   دؾ۸  رہ۸    ںیم   وگانوگ ۸    رکفِ   وک۸    یس
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 ایاپ     ٓاامس ۸      ریِز    ہن۸     ٓاوسدہ۸     ے۸   مہ۸   وک۸     یس

 ایاپ      اشدام ۸   ںیم  دکمغہ۸  اس۸  وک۸   جمفب۸    اک۸    سب

 

 اجےئ    نب۸    اہنوید   اک۸  ٓاک۸   وت۸   نو۸   انچب۸   ےس۸   ومغ 

 اکحتی

وساؽ۸اک۸۸کیا۸ےدخا۸ ے۸اہک۸ہک۸ریم۸رکنم۸ِکیاالسلؾ۸ےس۸ا۸ہیلع۸رضحت۸ٰیسیع

دخا۸ےس۸ولعمؾ۸۸رکف۸رگم۸ںیم۸ایتفدر۸:ای۔۸رفاماگ االسؾ۸وبقؽ۸رکول ۸وت۸ںیم۸ںیوجاب۸دے۸د

ابرش۸رکراہ۸نو۸وت۸اس۸۸یکصخش۸اےنپ۸اقملب۸رپ۸لسلسم۸ریت۸رکےک۸اتبؤ ۸اگ۔۸اہک۸ہک۸ارگ۸وکیئ

اراشد۸نوا۸،ےس۸ولعمؾ۸ایک۸االسلؾ۸ ے۸قح۸اعتٰیل۸ہیلع۸ے؟رضحت۸ٰیسیع۸دتریب۸ایک۸ےنچب۸یک۸ےس

الچ ے۸فاےل۸ےک۸اپس۸ٓارک۸ڑھکا۸نواجفے۸وت۸۸ہک۸ریت۸ںی!۸ٓاک۸وجاب۸دے۸د۸ہک۸اے۸ٰیسیع

افر۸اس۸ ے۸۸نوایگ۸اؿفہ۸ریح۸وجاب۸ےتنس۸ہ۸ہیےس۸وفحمظ۸نواجفے۸اگ۔۸۸ف رھپ۸اس۸ےک۸ریت

فاہعق۸ذموکر۸ے۔۸اس۸۸ہی ںیم۸فیرش۸ی۔ونثمںیہ۸یبنہک۸ےب۸کش۸ٓاک۸ےچس۸۸یک۸قیدصت

وت۸اصمبئ۸ےس۸وفحمظ۸۸فرػ۸ےس۸ٓاےت۸ںیہ۸دخا۸یک۸قبس۸الم۸ہک۸بج۸اصمبئ۸ےک۸ریت۸ہیےس۸

 ؎۸  رکف۸۸۸ا۸دیپنواجؤ۸افراؿ۸ےس۸قّلعت۸بیے۸ہک۸دخاےئ۸اپک۸ےس۸رق۸یہیوصرت۸۸رےنہ۸یک

ہ اا ۸ فاال۸ الچ ے۸ ے۸ امک ۸  کلف۸  افر۸   ریت   البںیئ

 

ش

 

ی ہ 

 

ش

 ے 

 ے  ںیہن رفم۸  وکیئ  افر سب۸ ے۸ اام ۸ دقؾ۸  ریِز   ےک۸  ایس

 ؎  نوات۸ے۸ےس۸بیصن۸نید۸زبراگِؿ ۸اک۸قلعت۸تبحصِ ۸اعتٰیل۸هللا۸افر

 ادیپ ےس۸ زر۸ ہن۸ ےس۸ فوظع ۸ ہن۸ ےس۸ اتکںو ۸   ہن

 ادیپ   ےس۸  رظن۸  یک  زبروگ ۸  ے۸   نوات۸   دنی

 هللالہ۸ا۸ابینط۸اشِؿ ۸درایبِؿ 

 اہنت   تسین    اعقش۸     اہنتہ   درگ

 ابدش    ایر     اہنت۸    وشعمؼ۸    اب۸   ہک
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 هللا۸عم۸اقّلعت۸قح۸اےنپ۸ابنط۸ںیم۸رہ۸صخش۸اہنت۸ے۸رگم۸اعاقشِؿ ۸اکانئت۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:۸

 ۸ایدامئ۸۸معن۸وک۸وضحرِ ۸ایس۸وصایف۸۔۸افر۸فہ۸ہمہ۸فتق۸ابدخا۸نوےت۸ںیہ۸دفتل۸رےتھک۸ںیہ۸یک
ِ
۸دفاؾ

 ؎  وضحر۸ ےتہ۸ںیہ

دؾ۸    وکیئ   اس۸    مت
 
 ے    ںیہن    داسمز۸     وکیئ   ہ

 ے  ںیہن    ٓافاز۸   رگم۸    دؾ۸   رہ۸    ںیہ   وت۸    ابںیت

 ےس   یفخ   رطبِ   اس۸  ںیہ   ٓااگہ۸  سب۸   ہ  مت۸  مہ

 ے    ںیہن    راز۸     ہی     وک۸    افر۸      یس    ولعمؾ

                                                                                
ت
 جمفب

ےک۸۸قح۸اعتٰیل۸اںیہن۸وت۸اس۸فتق۸ یھ۸وغشمؽ۸نوےت۸ںیہ۸ارگ۸ولخمؼ۸ےک۸اسھت۸ یھ۸هللا الہ

۸یک ۸انؾ۸۸اس۸رگن۸ِکیےک۸زند۸وصایف۸ے۔۸احلص۸ریتہ۸تیفیک۸اسھت۸ااضحتسر ةسن۸اک

 ؎۸۸۸  ولخت۸در۸انمجن۸ے

 اعمل  اک۸  رات۸  دؿ۸  رمے۸   اب  ے۸   ہ  افر۸   ھچک

 اعمل     اک۸    انماجت۸   ےس۸  اؿ۸  اب۸  ے۸  فتق۸   رہ

                                                                                    
ت
 جمفب

ح        رہ
م
ل

ا

ع

  ے      مہ۸        ا۸سگار       تایح        ۂ

 رک   ےل۸   اہسرا۸   اک۸  ذلت۸   یک   انؾ۸    ےک۸    ٓاک

ر                                                                            

 

ت

 

 اخ

 شیدنیم     رہ۸       در۸      وش۸    قشع۸     وسارِ 

 ابدش   رنوار۸    سب۸    قشع۸      اپسِ      ہک

کشخ۸ےک۸۸زدہ۸ِینعیاک۸راہتس۸ےط۸رکف۸۸ٰیلرک۸قح۸اعت۸رپ۸ھٹیب۸یوسار۸قشع۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  رکف۸۸۸اےس۸فااہلہن۸افر۸اعاقشہن۸قلعت۸دیپ۸اجبےئ۸قح۸اعتٰیل

 یگ   اجےئ۸     ااھچ ی    ےم۸   رپ۸    زادہف 

 یگ  اجےئ۸   ڈا ی   ںیم  رمدف ۸  اؿ۸   رفح
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قشع۸ےس۸۸قیِےک۸اعوقش ۸ےس۸راہطب۸اقمئ۸رکےک۸فر۸ہک۸زادہف ۸وک۸قح۸اعتٰیل۸ہی بلطم

 راہتس۸ےط۸رک ے۸فاال۸نوات۸ے۔۸ہی قشع۸اک۸وھگڑا۸ہ۸وی ۸ہک اچےیہ زنمؽ۸ےط۸رکین

۸حیرشت۸وی  اس۸اقمؾ۸یک۸ںیم۸فیرش۸ی ے۸ونثم۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رضحت۸رفیم

 ؎    ے۸ہک۸۸رفامیئ

 ے۸   رہ۸      زادہ۸      ریس
مہ
 راہ   رفزہ۸    کی    

 اشہ     تخت۸     ات۸    دےم۸   رہ۸  اعرػ۸   رس

۸ںیم۸ارگ۸زادہِ  ۸اعاقشِؿ ۸کیا۸کشخ۸رہ۸امہ ۸راہتس۸ےط۸رکات۸ے۸وت ۸قح۸رہ۸اسسن۸ںیم۸دؿ۸اک

 ۔رکےت۸رےتہ۸ںیہ۸قشع۸ریس۸تبحم۸ف۸دردِ ۸رپفازِ ۸امظع۸کت۸ہب۸ضیفرعش۸ِ

۸یک۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸رفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاالتم۸ومالان۸اھتون۸میکح۸رضحت

۸اھٹیب۸(۸تبحص۸ںیمقح۸یک۸اعاقشِؿ ۸ینعی) تبحم۸یک۸ہک۸الہ۸ِاچےیہاسکل۸وک۸۸ےیلتبحم۸ےک۸

 ؎  ایٓا۸ایدرعش۸۸کیرکے۔۸ارقح۸وک۸اانپ۸ا

 دااتس    یک  تبحم۸   ںیم  ونس ۸   ایک  ےس۸   زادہ

 اہک    مغ۸   رس۸  اہن ۸   ے۸   ںیم  کشخ۸   اافلظ

۸ے۸افر۸اکہلم۸ےس۸ےط۸نوات۸ِتیاکہلم۸افر۸دبع۸اک۸راہتس۸انفتیئ۸ِے۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ہیاک۸راز۸۸یباکا۸اس

ےس۸دخا۸اتلم۸ے۔۸سج۸۸ےک۸ےنٹم۸ہ۸یے۸افر۸وخد۸یتیوک۸داٹد۸یےک۸وخنت۸ف۸وخد۸ٓادیم۸تبحم۸ہ

۸وی ۸ہکوسرج۸ےک۸اسےنم۸ےس۸ٹہ۸اجےئ۸۸فرح۸اچدن۸اس۸فتق۸رفنش۸نوات۸ے۸بج۸زنیم

 ؎ اک۸ے۸۸یے۸ےب۸وخد۸اک۸ںیہن۸یراہتس۸وخد۸ہیےس۸اچدن۸رفنش۸نوات۸ے۸۔۸۸ینشرف۸یک۸وسرج۸ہ

 ںیہن   نکمم۸   یھبک   ہی   ںیم   یوخد    ےب

 رسدنلب      یک      رخد۸     الہِ     یوخد     نو

ر                                                                                        

 

ت

 

 اخ

۸یک۸اطبل۸رپ۸لمکم۸نوات۸ے۸وج۸اےنپ۸سفن۸وک۸افر۸راےئ۸وک۸داٹرک۸خیش۸ایس۸ یھ۸ؿاکلم۸اک۸اضیف۸خیشِ

 ؎  راےئ۸رپ۸اتلچ۸ے۸۸۸
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 اپےیئ  ہن۸۸  تمہ۸  یک  راےئ۸  انفےئ۸  کت۸    بج

 ٓاےیئ  ںیم  لفحم۸۸یک   قشع۸  الہِ  ٓاک۸   وی 

د                                                                         ۸اصبحومالان۸دمحم۸امحت

 ؎  اکہلم۸نو۸۸۸۸ےس۸تبحم۸ِٰیلفتق۸اتلم۸ے۸بج۸قح۸اعت۸ایس۸ابعدت۸اک۸فطل۸ یھ۸افر

 ے  ںیم  زدنیگ تنج۸   فطلِ  دصےق۸  ےک۸  اطتع۸   رتی

 ے  ںیم   دنبیگ  یریم  یک  مغ۸  ےریت وج۸  احلص۸   شلخ

د                                                                                                   

 

ت
 فبمب

 قشع۸ٔیِ راتفر۸زیت

 راسدن  زنمؽ۸   رتا۸   استع۸      کیب

 ابدش       انومہار۸      راہ۸     ہچ   ارگ

سک۸۸قشع۸اعوقش ۸وک۸زنمؽ۸کت۸اچنہپات۸ے۸ارگہچ۸راہتس۸استع۸ںیم۸کیارتہمج۸فرشتحی:

 ۸سفن۸یک۸تبحم۸ہ۸دخا۸یک۸ینعیدقر۸دوشار۸نو۸
ِ
وک۸اجبالان۸ٓااسؿ۸۸ایہٰل۸وخااشہت۸وک۸انلچک۸افر۸ااکحؾ

 ؎۸  ے۸۸۸یتیانبد۸ںیوک۸ریش۸ے۸ہک۸تبحم۸رہیخلت۸ے۔۸اقدعہ۸ہیلک یتیرکد

 وشد     ںیریش    اہ۸    خلت۸    تبحم۸     از

 ؎  ے۸۸۸۸۸ اتدفا۸رکد۸نم۸اانپ۸وخؿ۸اہبرک۸اجؿ۸ یھؤم۸اک۸رکہمش۸ے۸ہک۸اہجد۸ںیم۸تبحم۸ہ۸افر

 وطاف ۸نوےت۸ںیہ۸نوےئ۸بج۸رہ۸اجبن۸وطافؿ۸ہ۸ڈنمالےئ

 نوےت۸ںیہ۸ةی افر۸دہ ۸ف۸رگ۸۸ںیہھچک۸ٓاےگ۸ڑبےتھ۸دویا ے

۸دانم۸ِدیماِؿ  ۸افر ےک۸وہل۸ےس۸اتاب ۸نورک۸۸ف ادح۸ےک۸اخک۸ےک۸ذرات۸دیہش۸وکہِ ۸دبر

 ؎۸۸۸  رکےت۸ںیہ۸اتدیئ۸زبابِؿ۸احؽ۸اس۸ومضمؿ۸یک

  وج۸ ے۸۸ٓاان
ِ
 ےک۸وتڑ۸ےک۸ٓا۸یوخد دنپار۸  ںیم اجان ۸  زبؾ

 نوش۸ف۸رخد۸اک۸اکؾ۸ںیہن۸ای  ویا ےنوش۸ف۸رخد۸ےک۸د۸اے

د                                                                             

 

ت
 فبمب
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 ےئگ      رفزا ے۸       ےنتج۸       ٓاےئ۸       ولٹ

 ےئگ      ویا ےد      رصػ۸       زنمؽ      اتہب

 ےئگ      ام ے۸        فہ         رےتس۸        دنتس

 ےئگ    ویا ےد    ےریت     نورک۸    ےس۸    نج

 ےس   اشعؼ۸    ھچک۸     ے۸    ةسن۸     وک۸     ٓاہ

 ےئگ         اچہپ ے۸         افر۸        یلکن          ٓاہ

۸ںیم۸یک۸اعتٰیل۸هللا ۸ایعم۸راہ ۸وخػ۸اک ۸دخاےئ۸اپک۸یک۸ایک۸رتبحم۸افر ۸اقمؾ۸۸ے؟      تبحم۸اک

 فملس۸ےس۸ونس:۸ہیلع۸هللا۸زابِؿ۸راستل۸یلص

 ر 
م ُ

ٰ
ر ر  ارّلل 

ل ب ر ا  کر >رحر ب ر  حُ
ل  عر

س    اج 
 
 ن رف

ن  ل    م 
 
رھ ٓا ور > مر

 
نر ال

د   :  ور م  ار  بر
 
2  ال

؎

 

ہک۸۸تبحم۸وک۸اس۸ونعاؿ۸ےس۸امگن۸رے۸ںیہ۸فملس۸دخا۸ےس۸دخا۸یک۸ہیلع۸هللا۸ارکؾ۸یلص۸روسِؽ 

اجؿ۸۸یاپک۸ےھجم۸ریم۸ذاِت ۸سج۸ےس۸ٓاک۸یک۸دےیجیاطع۸رفام۸تبحم۸ےھجم۸اینت۸!۸اینپهللاے۸ا

ٓاک۸ےھجم۸۸ایدہز۸ےس۸ یھ۸ؽالہ۸ف۸ایع۸ےرت۸نواجفے۸افر۸ریم۸زیوبحمب۸ف۸زع۸ایدہز ےس۸ یھ

۸ے۸اس۸ےس۸ یھ۸وک۸نویت۸ےسےس۸وج۸رتبغ۸ایپ۸اپینڈنھٹے۸۸!وبحمب۸نو ۸افر۸اے۸دخا

 ےھجم۸رتبغ۸نو۔۸ٓاک۸یک۸ایدہز

 وت۸۸ںیرک۸داع۸ارگ۸مہ۸ولگ۸امگن۸ایل۸ہیداع۸ے۸ارقح۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸۸بیجع۸ہی

 ۔ٓانیم۸،ںیشخب۸وتقیف۸ےس۸مہ۸وک۸اطع۸نواجفے۔۸قح۸اعتٰیل۸ردنلب۸ایعم۸ایس۸تبحم۸یک۸قح۸اعتٰیل

 ے۸:۸ہیاک۸ومضمؿ۸۸ثیدح۸یدفرس

 
 
رش
ا  
ب ر اال کر >رحر ب ر  حُ

ل  عر
 ر اج 
م ُ

ٰ
ٓاارّلل  ر ر  :  یر

ل  ؎3ا 

 تبحم۸اطع۸رفامدے۔۸اینپ۸ایدہےس۸ز۸ف مامؾ۸زیچ۸اکانئت۸یک۸بلق۸ںیم۸ے!۸ریمهللا۸اے

۸ںیرک۸یڈنھٹ۸ٓاںیھکن۸یک۸داین۸ٓاک۸بج۸الہِ!۸اے۸دخاونعاؿ۸ے۸ہک۸ہی ںیم۸ثیدح۸کیا

                                                           

 ایج ایم سید،یدبال حیالتسب ۃعقد : یفباب ما جٓا ،کتاُب الدعواة ،2/187:یرتمذجامع ال   ؎۰

 1/59:یویطللس ْیاجلامع الصغ   ؎۱
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 رفام۔۸یابعدت۸ےس۸ڈنھٹ۸اینپ۸ٓاںیھکن۸یوتمعن ۸ےس۸وت۸ریم۸فیداین۸اؿ۸یک

۸ایرفام۸ؿفملس۸ ے۸ایب۸ہیلع۸هللا۸ارکؾ۸یلص۸روسِؽ ۸ یھ۸رفرح۸ےس۸وخػ۸اک۸ایعم۸ایس

وج۸۸دےیجیرفام۸اانپ۸وخػ۸ےھجم۸اانت۸اطع!اس۸داع۸ےس۸اتلم۸ے۸ہک۸اے۸دخا۸۸ٓاک۸یک۸اتپے۸افر۸اس۸اک۸

اےنپ۸وخػ۸ےس۸!ونعاؿ۸ے۸ہک۸اے۸دخا۸۸ہی داع۸ںیم۸کینو۸۔۸ا۸ایدہےس۸ز۸ءاایش۸مامؾ۸اکانئت۸یک

ےس۸رفک۸دے۔۸سپ۸ولعمؾ۸نوا۸ہک۸تبحم۸۸انرفامین۸وج۸ےھجم۸ٓاک۸یک۸دےیجیےھجم۸اانت۸ہصح۸اطع۸رفام

 راض۸رپ۸لمع۸یک۸ے۸فرہن۸اامعِؽ ۸یاحلص۸رکان۸رضفر۸ہیولطمہب۸رضفردقمار۸ِ۸افر۸وخػ۸یک

لکشم۸ے۸افر۸تبحم۸ف۸وخػ۸ےک۸۸وتقیف۸ف۸بضغ۸ےک۸اامعؽ۸ےس۸اانتجب۸یک۸تمہ۸افر۸انرایگض

 ے۔۸۸ےس۸احلص۸نویت۸تبحص۸ہ۸یک۸تیشخ۸الہِتبحم۸ف۸۸دقمار۸الہ۸ِہی دمارج۸افر۸اؿ۸یک۸ہی

۸ا۸امیؿاے۸ا:اک۸اراشد۸ے۸قح۸اعتٰیل ڈر۸اہک ۸ےس۸۸ہی ےس۸ڈرف۸)نکیل۸هللافاول!

۸ د  احلص۸نواگ( ٰ
عر الص  ا مر

نُو  ر ق  ُکو 
 

۸افر۸اصدنیق۸تبحص۸ںیم۸یک۸اکنیلم ی ۸زپف۔ افر۸۸رہ

 ۸ہی ،ںیہ۸زیچ۸ہ۸کیا۸نیقتم

ک ل

 اصدؼ۸ے:۸افر۸رہ۸یقتم۸ے،۸رہ۸اصدؼ۸یقتم۸یستمف۸ی

کر ال رذ   ٰٓئ  ُقۡونر  یۡنر اُول ت ر ُ
م
ۡ
 ال
ُ
کر ُُہ ٰٓئ  قُۡوا ؕ ور اُول در صر

4؎ 

ےس۸رماد۸۸اصدنیق ے۸اھکل۸ے۸ہک۸۸ہیلع۸هللا۸اصبح۸رۃمح۸ایومالان۸زرک۸ثیادحل۸رضحت۸خیش۸

۸زبراگِؿ ۸خیاشم ۸روسِؽ ۸ںیہ۸نید۸ف ۸فملس۸ےک۸اس۸اراشد۸ےس۸ یھ۸ہیلع۸هللا۸ارکؾ۸یلص۸افر

 ے:۸ولعمؾ۸نویت۸ریسفت۸یہی ذموکرہ۸یک۸ِتیٓا

 شر  
 
ٰو  ٍ: ل ُکل 

 
ق ُن الت ر د  مرع   ور

ن  د  ف   یمرع  ار  عر
 
ُب ال ر قُُُل 

 
5 ی
؎

 

 ۔ب۸ںیہےک۸ولق۸اک۸دعمؿ۸اعرنیف۸ی  دعمؿ۸ے۸افر۸وقت۸ےیلرہ۸ےئش۸ےک۸۸۸

اےنپ۸زخا ے۸افر۸۸رکےت۸ےھت۸ہک۸رہ۸زیچ۸ایرفام۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یرضحت۸وھپوپلر۸امہرے۸خیش

اکؿ۸۸وکہلئ۸وکہلئ۸یک،اکؿ۸ےس۸۸یک۸یاچدن۸یاچدن۸،اکؿ۸ےس۸ے۸وسان۸وس ے۸یک۸اکون ۸ےس۸یتلم

ڑپکا۸ڑپکے۸فاول ۸۸،فاول ۸ےس۸اھٹمیئ۸اھٹمیئ۸،ےس فرح۸ارمفد۸ارمفد۸فاول ۸ایس۸،ےس

 ے۔۸فاول ۸ےس۸اتلم۸هللا۸ یھ۸هللاےس۸۔۸سپ۸ا

                                                           

 177 :ۃالبقر   ؎۲

 2/125:یویطلسل ْیاجلامع الصغ   ؎۳
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ّ
 م
ہ
 ِ

 

 اعقش۸رمدِ ۸ت

 اعقش  رمدِ    دارد۸   ہن۸    یوخار   فلع

 ابدش    امخر۸      اعاقش ۸      اجؿ۸ِ     ہک

۸اعوقش ۸یک۸وی ۸ہکرکےت۸۸ںیہن۸یافر۸وھبہس۸وخر۸یتبحم۸مکش۸رپفر۸الہِرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ںیہ۸تبحم۸ےس۸تسم۸نویت۸یک۸قح۸اعتٰیل۸اجںین

 ؎  ے۸۸۸۸رفامیئ۸وی  حیرشت۸ ے۸اس۸ومضمؿ۸یک۸اہلل۸ہیلع۸رۃمح۸رفیم۸ومالان

 نک  ابز۸   وج۸    ف   ہہک۸   ںیز  مہ۸  را۸   دعمہ

 نک   ٓااغز۸    لگ۸    ف۸     احیؿر     وخردِؿ 

 لگ  ف۸   احیؿر    دبا ۸   وخنک۸   را۸    دعمہ

 رلس    وقت۸     ف      تمکح۸      یبایب     ات

اافتلت۸ف۸اامہنک۸۸ینعیوک۸دنچ۸دؿ۸اھگس۸افر۸وج۸ےس۸ابز۸روھک۸۸ےےنپ۸دعماے۸ولوگ!۸ارتہمج:

۸انید قح۸۸ے۸ہک۸رفح۸وک۸ذغاےئ۸ذرک۸ِہیف۸لگ۸اھکان۸رشفع۸رکف۸۔۸رماد۸۸احیؿاؿ۸ےس۸اٹہ۸رک۸ر

۸ِؿ ھچک۸ہصح۸ہب۸اضیف۸ یھ۸االسلؾ۸ےک۸ملع۸ف۸تمکح۸ےس۸ںیہمت۸مہیلع۸ءرشفع۸رکف۸اتہک۸اایبن

 وبنت۸اطع۸نو ے۸ےگل۔

 قشع۸قئِ ف۸اقح۸اعمرػ

 دماین وخرتشؾ۸ وت۸ ز۸ ومدؾ۸  زایب را۸۸ہمہ

 دماین  وگرہؾ۸ وت  وچ۸۸ایرففدشؾ۸دبر۸وچ

۸رشتحیرتہمج ۸ٓازام۸اکانئت۸ںیم:ف ۸اناپدیئ۸نکیل۸ایبس۸وک ۸اپ۸اربس۸وک ۸ےب۸فاف ۸اہ ۸ایف       ۔

 
ِ
۸ایوغہط۸اگل۸وموجدات۸ںیم۸ایےئ۔۸بج۸در۸ایوک۸ہن۸اپ۸!۸ٓاک۸ےس۸وخرتش۸ یس۸یقیقح۸اے۸وبحمب

 ۸ےس۸اسہقب۸زپا۸نکیل۸د۸ےک۸رہ۸ومیتوت۸فوج
ِ
وگرہ۸۸!۸ٓاک۸اسیجیقیقح۸اے۸فابج۸اولوجد۸وبحمب

 ۔ایہن۸اپ۸وکیئ۸اتکی
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 ابنج  ہب۸ را۸ رپقشع۸ ہ  دراز ٓاامس ۸  رہ

 ابندش  رنداب ۸  مغ۸  یوشکد   وچ۸  قشع۸  رپ

قح(۸دراز۸ے۸اےنپ۸قشع۸ےک۸رپف ۸وک۸رحتک۸دف۸بج۸۸ٓاامسؿ۸اک۸راہتس۸)۸راہِ رتہمج۸فرشتحی:

۸یھےھجت۸االفک۸رپ۸ےل۸اجےئ۸اگ۸افر۸ےھجت۸ڑیس۸۸ےک۸رپف ۸وک۸وھکےل۸اگ۸وت۸قشع۸اک۸ضیفوتقشع

 ؎  ے۸۸۸۸یتیے۸ہک۸اعقش۸وک۸وبحمب۸کت۸اچنہپد۸ہیاشؿ۸۸یک۸یقیقح۸ہن۸نو ے۸اک۸مغ۸ہن۸نواگ۔۸قشعِ 

 رپ االفک۸  یلچ ےل۸ رکےک۸ اس۸ اانپ۸ وک۸  رفح

 دےیھکی   وجال ۸   رفح۸  امکؽ۸  ہی  هللا   هللا

 ؎۸  اتلم۸۸۸انب ے۸ےس۸دخا۸ںیہن۸ےس۸افر۸ابںیت۸ےنھٹیب۸ےب۸اکرہک۸۸ہی رماد

 دؾ    ہن۸     تقیفر   در۸     دیتاب     دقؾ

 دقؾ     ےب۸    دےم۸    دنارد۸    اےلص۸     ہک

دقؾ۸ےک۸ضحم۸ذجابت۸ےس۸۸دبفؿ۸یلمع۸وی ۸ہک ی  ہن۸رصػ۸دوع۸اچےیہدقؾ۸۸ںیم۸فرتقی

 ؎  ےط۸نوات۸راہتس۸ںیہن۸ہی

 نویگ        ےس۸      اکؾ۸       وت۸        اکایب

 نویگ     ےس     الکؾ۸      نسحِ    ہک۸     ہن

 نویگ     ےس۸        ازتلاؾ۸      ےک۸       ذرک

 نویگ     ےس۸        اامتہؾ۸       ےک۸      رکف

 

 رپ۸ ےگ  رںیہ   ایک ےک۸ اکؾ۸  ارگ۸ ےس۸  نیچ  اگ۸   ےھٹیب

 اج  ڑھپڑھپاےئ۸   ںیم  رجنپے۸  رگم۸ ۸ےکس  لکن۸ ہن۸  وگ

 رظن۸یریت   وی نو۸ ہپ۸ در۸اس۸ وھکںیل ہن۸  ای فہ۸  وھکںیل

 اج  اگلےئ۸   دصا۸    ینعی   رک۸   اکؾ۸   اانپ۸  سب۸   وت۸    وت

۸یرضحت۸وھپوپلر۸ےک۸رپ۸وھکےنل۸ےس۸رماد۸ذرک۸ف۸رکف۸اک۸رشفع۸رکان۸ے۔۸امہرے۸خیش۸قشع

ذاؽ۔۸اکػ۔۸رے۔۸افر۸ذارک۸:رحفػ۸ںیہ۸نیت۸رکےت۸ےھت۸ہک۸ذرک۸ںیم۸ایرفام۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع
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ے۔۸۸ ات۔۸سپ۸ذرک۸ذارک۸وک۸ذموکر۸ےس۸المدرحفػ۸وموجد۸ںیہ۸نیت۸ہی  یھ۸افر۸ذموکر۸ںیم۸ںیم

ربتک۸ےس۸۸بس۸االصاحت۸اس۸یک،ے۸زیچ۸بیجع۸ذرک۸فایعق۸،ابت۸رفامیئ۸بیجع۸ہ۸ایک

ونر۸ٓاات۸ے۸وت۸رھپ۸۸ے۸افر۸بج۸دؽ۸ںیم۸نواجات۸اےک۸ذرک۸ےس۸ونر۸دیپ۸اعتٰیل۸هللا۔۸اںیہ۸نواجیت

 ؎  ے۸۸۸ےس۸فتشح۸نو ے۸یتگل۸ف انگنو ۸ےک۸ادنریھ

 دضاہ       از۸      دضاہ۸       زیدرگ      یم

 ایض    ارففزد۸۸   رب۸   وچ۸    زیدرگ    بش

ے۸سپ۸دؿ۸رفنش۸نوا۸۸ہک۸رہ۸ےئش۸اےنپ۸دض۸ےس۸اھبیتگ۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رفیم۸ومالان

۸ارگ۸اایح۸رہھٹ۸یتکس۸ےسیک۸یادنریھ۸ت۸یکرا وت۸تخس۸۸اجےئ۸یگ۸اطخ۸نو یھ۸وکیئ۸ًانے۸۔افر

اج ے۸ےس۸فتشح۸۸یلچ۸یلجب۸رےنہ۸فاول ۸ےک۸رھگ۸یک۸ںیم۸۔۸سج۸فرح۸رفینشنویگ۸اشیینرپ

۸هللافرح۸ا۸ایس۸ںیہ۸ےتیرشفع۸رکد۸ریس۸ایدرف۸ذرےعیس۸ےس۸وفؿ۸ےک۸ؤر۸اہفے۸افر۸اپ۸نویت

۸وتقیف۸ے۸وت۸وفرا۸ًاؿ۸وک۸وتہب۸یک۸افر۸اطخ۸اصدر۸نویت۸وکاتہ۸وکیئ۸رک ے۸فاول ۸ےس۸ارگ۸یھبک۸هللا

ا۸ذاِت ۸یک۸ے۸افر۸قح۸اعتٰیل۸نواجیت

ع

مۂ

 

ح ش

  تملظ۸۸ونر۸ے۸انگہ۸یک۸ونر۸افر۸رمزک۸ِاپک۸ےس۸وج۸رس

۔۸۸ںیہ۸ےتیرشفع۸رکد۸یزارف ہیف۸رگ۸ایدرف۸دفر۸نو ے۸افر۸دفابرہ۸ونر۸اطع۸نو ے۸یک۸اف۸ادنریھ

 ؎  ے۸۸۸ ایرفام۸ؿوک۸ومالان۸ ے۸ایب۸ایس

 ںود      مغ۸    زہارا ۸     اسکل۸   دِؽ    رب

 ںود   مک۸    الخےل۸    دؽ۸    ابغ۸   ز    رگ

مک۸نوات۸ے۸وت۸اس۸ےک۸بلق۸رپ۸زہارف ۸مغ۸وٹٹ۸۸اکنت۸ یھ۸کیےک۸ابغ۸دؽ۸ےس۸ارگ۸ا۸اسکل

 ؎  ۔۸ارقح۸ےک۸دنچ۸ااعشر۸المہظح۸نو ۸۸۸زپےت۸ںیہ

 رمق   ف۸   سمش  ںیہن  ےتید  رفینش وک۸ دؽ۸  ریمے

 رمق  ف۸ سمش۸ دفرسے۸ ھچک۸  ںیہ ےک۸ دؽ۸  اکانئت

 

 دؿ رات۸ امہرے۸۸رفنش۸ںیہ۸ےس۸ہ دخا۸ھجت۸  اے

 رمق  ف۸   وخردیش  ےک۸  دؽ۸   اکانئت۸   یامہر   اے
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 راہ   مغ۸  رُپ۸  دؽ۸   رگہچ۸   اپیئ   فیک  رُپ۸   زدنیگ

 ےب۸مغ۸راہ۸ یھ۸مغ۸ںیم۸ےس۸ںیم۸مغ۸ےک۸ضیف ےک۸  اؿ

 ؎  ایٓا۸ایدرعش۸۸کیاک۸ا۸رفیم۸یونثم۸ےیلےک۸۸حیرشت۸ےک۸رَپ۸یک۸قشع

 نت    وغاغےئ۸     از۸     ہتشگ۸      رجمد۸     اج 

 نت  اپےئ۸    ےب۸     دؽ۸     رپ۸  اب    رپد۸    یم

دؽ۸۸ںیہ۸ریتہ۸فرػ۸اڑیت۸یک۸نورک۸قح۸اعتٰیل۸وسکیمسج۸ےک۸اگنہوم ۸ےس۸۸اجںین۸قح۸یک۸اعرنیف

 رکات۸راتہ۸ے۸۔۸هللا۸ا ی۸ریس۸نوا۸ یھ۸ؿ۸مسج۸ےک۸اپؤ ۸ےک۔۸سپ۸اعرػ۸اھٹیبےک۸رپف ۸ےس۸دبف

 رمگ۸فاصؽ۸ںوتقِ ۸ِت ّذل

 اناہگ ے  تخب۸  زک  زام ے۸  ٓا ۸  اشد۸   اے

 امدن   انکر۸  رب   نت۸   ااتفد۸   انکر۸   رب۸    اج 

۸فتق۸نواگ۸بج۸تمسق۸ےس۸ریم۸وخیش۸ہ۸ایکرتہمج۸فرشتحی: ۸اجؿ۸نت۸ےک۸سفنِ ۸یاک

د یرصنع
ت 
 ۸ہےس۸یلع

ِ
وبحمب۸ے۸سج۸۸ےئوشؼ۸اقل۸ہی۔۸ےس۸فالص۸نویگ۸یقیقح۸نورک۸وبحمب

۸’’ ے۸۔۸۸فملس۸ ے۸اس۸ونعاؿ۸ےس۸امیگ۸ہیلع۸هللا۸داع۸روسؽ۸ارکؾ۸یلص۸یک ٓاک۸!اے۸دخا

 ‘‘الماقت۸اک۸وشؼ۸اماتگن۸نو ۔۸ےس۸ٓاک۸یک

 اکحتی

۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ی۸اصبح۸جنگ۸رمادٓاابدرنٰمح۸اکلم۸اشہ۸لضفِ ۸رضحت۸دحمث۸خیشِ 

اراشد۸۸رھپ۸وخد۸ہ۸؟ںیہ۸ٰینعم ہک۸وشؼ۸ےک۸ایک۸ایک۸ایتفاصبح۸ےس۸در۸یومول۸کیا۸ ے

رک۸رف ے۸۸خیچ۸ا۸فر۸خیچانو۸یاصبح۸رپ۸احؽ۸اطر۸ی۔۸ومولزتک۸ےک۸ںیہ۸ٰینعموشؼ۸ےک۸۸:ایرفام

اھت۸ہک۸احؽ۸دشت۸۸ہیےت۸نو!۸بلطم۸نورک۸اّلچ۸یارے۸ومول:ایےگل۔۸اشہ۸اصبح۸ ے۸رفام

 رکے۸افر۸وکسؿ۸نواجفے۔۸رہن۸اایتخ
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 اکحتی

ہک۸۸االسلؾ۸ ے۸رعض۸ایک۸ہیلع۸االسلؾ۸ےس۸رضحت۸زعرالیئ۸ہیلع۸رضحت۸اربامیہ

اک۸بقل۸۸هللا۸ ے۸ےھجم۸لیلخ۸قح۸اعتٰیل:ای۔۸رفام۸رفح۸ضبق۸رکان۸اچےتہ۸ںیہ۸ٓاک۸یک۸قح۸اعتٰیل

رفح۸۸ یھ۸یک۸اےنپ۸لیلخ۸وکیئ۸وت۸ایک۸رہگے۸دفہ ۸ےک۸ںیہ  ٰینعمےک۸۸ے۸افر۸لیلخ۸اید

 :۔۸اراشد۸نوا۸ےس۸رعض۸یک۸االسلؾ۸ ے۸قح۸اعتٰیل۸۸ہیلعابت۸زعرالیئ۸ہیضبق۸رکات۸ے؟۸

۸ہک۸ایک۸لیلخ۸ےریم دفہ ۸اےنپ۸دفہ ۸ےک۸اپس۸ٓا ے۸ےس۸ربھگاات۸۸وکیئ۸ےس۸ہہک۸دف

س   ے۔۸ ُة جر
و  مر
 
 ومت۸وت۸لپ۸ے۸۸ارل

ُ
ل ص  و 

ُ
رب   ی

 
بر اْل

لر  ی  رب   ا 
 
ب  اْل وک۸۸وج۸بیبح۸ی 

 ؎  ے۸۸۸۸ےس۸المیت۸بیبح

 ربفؾ   ریا ف  زنمِؽ   ںیزک  رفز۸  ٓا ۸  رخؾ

بم۸ اج ۸  راتحِ
طلت

 ربفؾ   اجان ۸   ےیپ  از۸  ف۸ 

 ۸ےس۸ںیم۸ریا ےابمرک۸فتق۸نواگ۸ہک۸اس۸ف۸ہ۸ایکرتہمج:
ِ
۸رتصخ۸نو ۸اگ۸افر۸وبحمب

مسج۸ےس۸دجا۸نورک۸وبحمب۸ےک۸اپس۸۸ےیلاجؿ۸احلص۸رک ے۸ےک۸ اقلء۸ےس۸راتح۸ِیک۸یقیقح

 رفاہن۸نو ۸اگ۔

 قشع۸از۸قشع۸ایبِؿ 

 رپس  قشع۸ از۸  س۸رپم  سک۸ از۸  را۸  قشع

 رسپ اے۸ اہ ۸  ؿایب وخش۸ سب۸  اف۸  قشع

 ؎  نوات۸ے۸۸۸۸ےس۸تم۸وپوھچ۸ہک۸ایک۸اک۸اقمؾ۸ یس۸یقیقح۸قشعِ رتہمج۸فرشتحی:

 ے ٓاات۸ انؾ۸ اک۸   یس رپ۸ بل۸ بج۸ ے۸ نوات۸  ایک  ہی

 ےزابؿ۸ےس۸۸یک۸قشع۸ہ۸ریسفت۸یک۸قشع
ھی
 

چ

۸رقمر۸ے۸ؿوخش۸ایب۸تیتبحم۸اہن۸یک۸قح۸اعتٰیل،وپ

 ؎  ے۸۸۸رفامیئ۸ؿایب۸وی  ںیم۸یونثم۸حیرشت۸اے۸رسپ۔۸ومالان۸ ے۸اس۸یک
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 تفخ  ہب۸  لگ۸  در۸  رخ۸  وچ۸  رششح۸  در۸    لقع

 تفگ    قشع۸    وخد۸    اعیقش   ف۸   قشع۸   رشِح 

 رگہ      رفنش۸       زاب ۸       ریسفتِ      رگہچ

 رتہ     رفنش۸    زاب ۸    ےب۸    قشعِ    کیل

لثم۸دگےھ۸ےک۸۸ںیم۸ہک۸اعزج۸نورک۸یٹم۸یھت۸رشح۸رشفع۸یک۸لقع۸ ے۸قشع۸یکرتہمج:

ِ ۸ینعی وسیئگ
ّ
ب افر۸قشع۸افر۸۸سنھپ۸یئگ۸ںیم۸داین۸انعرص۸ےک۸اقتوض ۸ےس۸ولغمب۸نورک۸ح 

 ۔۸ایرکان۸رشفع۸رکد۸ؿرشح۸وخد۸قشع۸ ے۸ایب۸یک۸اعیقش

 
ِ
 یقشع۸ِاجمز۸ذعاب

راتہ۸ے۸ہن۸رمات۸ے۸ومت۸ےک۸ہن۸زدنہ۸۸لثم۸دفزیخ۸ضیاک۸رم۸یاجمز۸رگم۸قشعِ

ُة الر ؿےک۸درا۸تافر۸ایح و 
ُ
اف   یرم ھر

الر  ی   ٰی  ور
ذعاب۸اتھکچ۸راتہ۸ے۔۸دخاےئ۸۸اک ّیر

 ؎۸  ذعاب۸ہن۸دے۸ہی اپک۸اکرف۸وک۸ یھ

 ابمد    را۸    اکرف۸    ادنفہ۸   ںینچ   اںی

م۸    رتمح۸    دانمِ

 

فت

 داد   داد۸     رگ

        رتمح۸اک۸دانم۸ڑکپ۸رک۸ھجت۸ےس۸۸یہن۸دے۸ریت۸مغ۸اکرف۸وک۸ یھ۸اسیاے۸دخا۸!۸ارتہمج:

 رکات۸نو ۔۸ایدرف

ذعاب۸ے۸۸یاجمز ہک۸قشع۸ِرفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاالتم۸اھتون۸رضحت۸میکح

اک۸ذرک۸۸اعتٰیل۸هللارہ۸رک۸ا۸تبحص۸ںیم۸یک۸هللاےس۸وتہب۸رکےل۸افر۸الہ۸ا۸یاجمز۸ذعاب۔۸ارگ۸قشعِ

۸زتک۸رہ۸ںیم۸تیر۸ےس۸دفر۸نو۸رک۸وج۸یتپت اپین۸وسحمس۸نواگ۸ہک۸یلھچم۸اسیرشفع۸رکدے۸وت۸ا

۸۔۸امہرے۸رضحت۸خیشون۸اےس۸ولعمؾ۸نویگ۸ِت ایح۸یسیک۸دایوتڈاؽ۸۸ںیم۸ ے۸اپین۸رھپ۸ یس۸یھت

 اکاٹن۸اکنؽ۸دے۔۸۸ینعیاکنؽ۸دے۸۸اریپ۸فہ۸ے۸وج۸دؽ۸یک۸رکےت۸ےھت۸ہک۸ریپ۸ایرفام

۸نو۸ہک۸ومت۸بلق۸ف۸رفح۸وک۸اس۸دقر۸فیلکت۸ےس۸وتہب۸رک ے۸ںیم۸یاجمز۸ارگ۸قشعِ

رپ۸افر۸اس۸وک۸۸فارد۸ے۸ہک۸وج۸اعقش۸نواجفے۸ یس۸ںیم۸ثینواگ۸۔۸دح۸ٓااجفے۸وت۸فہ۸دیہش
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ھ  دانم(۸رے۸افر۸دصہم۸ےس۸رماجفے۸ )اپک۸اظرہ۸ہن۸رکے۸افر۸فیفع  فرُھور شر
 
د ۸ی 

۸دیہش ۸ارگ۸رفح۸ہن۸یلکن۸سپ۸فہ ۸افر ۸۸خلت۸ولعمؾ۸نو ے۸یگل۸ےب۸فیک۸یگرگم۸زدن۸ے۸۔        ہیوت

ےک۸رقب۸ےس۸فہ۸فطل۸افر۸وکسؿ۸اےس۸اطع۸نواگ۸۸قح۸اعتٰیل۸ہ۸دلج،ے۸دنچ۸دؿ۸یک ےب۸یفیک

 ؎  ے۸۸۸۸ےہک۸اگ۸وج۸ارقح۸ےک۸اؿ۸ااعشر۸ںیم۸ہیاحؽ۸۸ہک۸زبابِؿ 

 ےس  تنج۸  ے۸   ٓایت  ےم۸  ویاہند  اخفر۸  اپبسِ 

 ےس  رسحت۸   وخِؿ  وج۸ اےھٹ۸ الہن۸ ے۸ ااعنؾ۸  یہی

 ےھجم     الم۸      ہی      ہلص۸    اک۸    ٓارزف۸   وخِؿ    رہ

 ااھٹ۸ایل  وک۸   ھجم۸   ںیم  وگد۸   ے۸  رکؾ۸  ےک۸  اؿ

 

 اکب    ف۸    ہیرگ    یھبک  انہل۸     یھبک  ٓاںیہ   رسد

 ںیہ     ےتہ۸     اےس۸     نیکسم    اعقش۸    دفتل

وی ۸اک۸رقب۸اخص۸اطع۸نوات۸ے۸۸قح۸اعتٰیل۸وخااشہت۸اک۸وخؿ۸رک ے۸ےس۸ہ۸یرب۸یک۸سفن

رکات۸وت۸دؽ۸وٹٹ۸اجات۸ے۸افر۸دؽ۸درد۸ےس۸رھبا۸نوا۸۸اشہت۸رپ۸لمع۸ںیہنوخا۸بج۸اینپ۸ہک

 ؎  نواجات۸ے۸۸۸

 نوےئ  ےیل دؽ۸ رھبا۸ درد۸ اک۸ نو ۸  ںیم  ےنیس

 ؎۸  وغر۸رفامےیئ۸ےک۸اؿ۸ااعشر۸ںیم۸ارقح

 اک        یابرماد        ے۸        اتہک۸          وکؿ

 اک        یانرماد       انؾ۸        ے۸         قشع

 

 دوھا   اک۸  اس۸  ااھٹ۸  فہ۸۸نمیشن  اک۸  اس۸  الج۸  فہ

 فاصؽ   اسامِؿ   اک۸  اطرئ۸    ے۸   دایص   ایک   وی 

 

 ے  انف۸  وک۸  اہسرے۸  ےک۸  وسیگ  ف۸ اعرض۸   اس

 انیج  وکیئ  انیج  ے۸  ہپ۸  اہسرے۸ ےک۸  اؿ۸   سپ
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 یھکچ۸  یھ ذلت۸  یک  اطتع  ںیم۸ راہ  یک۸ اؿ  ے وت

     یھ  اک۸   ٓارزف۸ تسکش۸   اہ 
ِ
 ھکید رقب۸   اقمؾ

 

 یہس بس۸  رففیش دؽ۸   رففیش  اج ۸  رسرففیش

   فیک رھپ۸  ٓارزف۸  وخِؿ   ےک۸  یپ
ِ
 ھکید رقب۸  اجؾ

 

 ے   ہتفگش۸    لگ۸    رکش۸    یل    انرماد۸    فہ

 ے   ہتسکش۸   دؽ۸    راز۸    رحمؾ۸  فہ۸    اب۸    ہک

 ؎  ولعمؾ۸نوات۸ے۸۸۸۸ذیذل۸تیرعش۸اہن۸ہیاک۸۸یفتق۸ارقح۸وک۸ارغصوگڈنف۸اس

 یاطر    یگتسکش    وس۸    رپ۸     ےکنت۸    کیا      اکی

 ےس    ےٓاایش   ےریم   ے۸   رلزیت    یھ  ربؼ

ر               

 

ت
 اص

۸ےئایفومضمؿ۸زپاھ۸اھت۸ہک۸ےنتج۸وص۸ہیرس۸رھپے۸اک۸۸کیا۸ںیم۸دیہوہشمر۸رج۸کیدہعف۸ا۸اکی

انرماد۸رگمرحمفؾ۸ف۸اجمز۸ےک۸اکشر۸نوےت۸ںیہ۸ہیدرالص۸۸رکاؾ۸اعاقشہن۸ادناز۸ےس۸الکؾ۸ ےتہ۸ںیہ

مر  وچر۸بس۸وک۸وچر۸اتھجمس۸ے۸۸۔۸فایعقاھجبےت۸ںیہ۸یگنشت۸اینپ۸ٓاڑ۸ںیم۸یک۸نورک۸تقیقح
 
 ارل

ُ
: 

 
 
ٰل یرق ی ُ عر

ہ   س س 
 
ر۸رکات۸ے۔۸اس۸دبمہف۸اف۸سافرپ۸دفرسف ۸وک۸ایق۸اےنپ۸ہ۸رہ۸ٓادیم۸نرف

ارشاؼ۸رکاؾ۸رھپ۸رات۸دؿ۸دجہت۸ف۸ےئوصایف۸ہیولعمؾ۸ہک۸۸ںیہن۸ہیےب۸ربخ۸اجؿ۸رحمفؾ۸وک۸

۔۸اس۸انہتسش۸ےتلھگ۸ںیہ۸ وی۸تنس۸ےک۸مغ۸ف۸رکف۸ںیم۸افر۸التفت۸افر۸رہ۸فتق۸اابتعِ ۸افانیبف

 وج۸اؿ۸اعاقشِؿ ۸نویت۸ںیہن۸ وی۸وتقیف۸اصہحل۸یک۸ہک۸ےھجت۸اؿ۸اامعِؽ ۸ےھچوپ۸رف۸رتعمض۸ےس۸وکیئ

۸وک۸نویت ۸وک۸ّذل۸ے۔۸ےسیج۸دخا ۸احمؽ۸ے۸ایس۸ِت انرمد ولوگ ۸وک۸۸ےسیفرح۸ا۸امجع۸اھجمسان

۸ہیارفاح۸ےک۸درد۸ف۸تبحم۸ےک۸اقمؾ۸وک۸اھجمسان۸لکشم۸ے۔۸رہباحؽ۸وساؽ۸۸اپک۸یک۸ےئافایل

نواجےت۸۸ںیہن۸ وی۸رکاؾ۸ےسیج۸ےئاؿ۸وصایف۸رھپے۸ہک۸رہ۸اعقش۸اجمز۸ےک۸اامعؽ۸ف۸اوحاؽ۸

 اپلگ۸نوےئگ۔۸ایرک۸ےئگ۸۸وخدیشک۸انرماد۸نورک۸ےنتک۸اؿ۸ںیم۸احال ۸ہک

 فرػ۸ذجب۸رفامےتیل۸ارفاح۸وک۸اینپ۸اؿ۸یک۸ے۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ہیابت۸۸در۸تقیقح
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تبحم۸۸ذات۸ےک۸اسھت۸فاہتسب۸نواجات۸ے۸۔۸اؿ۸یک۸یک۸۔۸سپ۸تبحم۸اک۸امدہ۸مامؾ۸اک۸مامؾ۸قح۸اعتٰیل۸ںیہ

ق۸نویت۸ایے۸۸ابقحل۸نویت

ح
لل

ےس۸۸ یس۸ےیلےک۸۸هللا۸ایے۸۸ےک۸اسھت۸نویت۸هللاوت۸ا۸ای ینعیے۸۔۸۸

۸ےیلاؿ۸ےک۸۸ےیلرت۸نوات۸ے۸اس۸۸یفرػ۸اذجناب۸اؿ۸وک۸وق۸اجمز۸یک۸ے۔۸اہتبل۸نسح۸ِنویت

رکاؾ۸۸ےئہک۸افایل۸ہیرت۸نوات۸ے۸۔۸رھپ۸۸یوق۸اؿ۸اک۸ونر۸ یھ۸ےیلرت۸نوات۸ے۸اس۸۸یوق۸اجمدہہ۸ یھ

۸ایس۸ہب۸ یھوت۸اطخ۸نوات۸ے۸وت۸اؿ۸یک۸اؿ۸ےس۸دصفرِ ۸ًاننوےت۸۔۸ارگ۸اایح۸وصعمؾ۸ںیہن۸ءلثم۸اایبن

 
ِ
 ے۔۸الضف۸نویت۸وتہب۸ےس۸ںیہک۸اعؾ۸ولوگ ۸یک۸ے۸وج۸درد۸ےس۸نویت۸اقمؾ

  ؎  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ومالان۸رفیم

 رما    رم    زنادے۸    امدر۸     ہک۸      اکش

 رچا   در۸   دے۸  وخبر    ےریش   رما۸     ای

م۸     ااتفدہ     رگج۸     در

 

ست
ہ 

 رشر    دص۸    

 رگج     وخِؿ       ںیب    ہب۸    انماجمت۸     رد

 ینک    یاتسر     ابر۸      ںیا       رما۸    رگ

 انرکدین       زرہ      نم۸      رکدؾ۸     وتہب

۸ےس۸وج۸۸!ہک۸اے۸اکش۸رفامےت۸ںیہ۸ؿوتہب۸اک۸ومضمؿ۸ایب۸زبرگ۸یک۸کیارتہمج: اس۸انگہ

۸اھکایگ۸لگنج۸ںیم۸ یس۸ےھجم۸ریش۸ایہن۸نوات۸۸ام ۸ ے۸ےھجم۸انج۸ہ۸یدصہم۸افر۸دناتم۸ے۸ریم

سج۸ےک۸۸ںیہ۸نویئ۸یرھب۸ای اگنچر۸ف ڑکن۸دصہم۸ف۸دناتم۸یک۸رگج۸ںیم۸ےنوات۔۸ریم

۔۸اس۸رمہبت۸ٓاک۸ےیجیل ھکیاک۸وخؿ۸د۸رگج ےریم۸انماجت۸ںیم۸یٓاک۸ریم۸!ببس۸اے۸دخا

 ےس۸وتہب۸رکات۸نو ۔۸۸رہ۸انالیقئ۸اینپ۸ںیم۸دےیجیرفام۸یاتسر۸یریم

 اکحتی

 ے۸ٓاک۸ےک۸اپؤ ۸داب۸۸ؿامنز۸دجہت۸اطیش۸یکہنع۸ اعتٰیل۸هللا۸ریض۸ہیفرضحت۸اعم

 ۔۸اضق۸ادا۸یک۸دجہت۸یک۸ٓاک۸ ے۸دؿ۸ںیم۸،نویئگ۸یاطر۸یرہگ۸دنین۸ینعی یرک۸اضق۸رکاد

 ے۸ہک:۸یرمف۸ثیدح۸ہی ںیم۸فیملسم۸رش
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ن  شر    عر
ب ہ  ارو 

ز  ن  ح   نرامر عر
ن 
ر
ا بر  ٍ: م  مر

ر <
ر
ُہ فرقرر

ن   
ر م 

 
ُٰلۃ   ی ر  صر

فرج 
 
 ال

ُٰل  صر نر الل ر  ۃ  ور
 م 
ٗ
ر ه <
ر
ا قرر ن رمر

 کرار
ٗ
بر لر ر  ُکت 

 
ػ ل  الظ ُ  ؎6ی 

افر۸ومعمؽ۸ادا۸ہن۸نواکس۸افر۸اس۸ ے۸رجف۸افر۸رہظ۸ےک۸۸ےک۸ببس۸رات۸اک۸فہفیظ۸صخش۸اک۸دنین۸سج

۸رکایل۸ؿدرا فہ۸۸ںیم۸ہک۸اس۸ ے۸رات۸ہ۸وثاب۸ےلم۸اگ۸ےسیج۸وت۸اس۸اک۸اانت۸ہ۸اس۸وک۸وپرا

۸دعب۸امنزِ ۸دؿ۸ںیمہنع۸ اعتٰیل۸هللا۸ریض۸ہیہک۸رضحت۸اعمف۸ہی تیاکح۸لصِ۔۸احومعمؽ۸وپر۸ا۸ایک

ےس۸دناتم۸ےک۸اسھت۸اافغتسر۸۸رجف۸ومعمالت۸بش۸وپرا۸رکےک۸تہب۸رفےئ۸افر۸قح۸اعتٰیل

۸اایک ےک۸اطمقب۸۸تیرفا۸کیرتمح۸ ے۸دناتم۸ےک۸اؿ۸ٓاوسنؤ ۸وک۸وج۸ا۸یک۸اعتٰیل۸هللا۔

ےگ۸وبقؽ۸رفامرک۸اؿ۸ےک۸درےج۸ وتےل۸اجںیئ۸رشحم۸ںیم۸اِؿ ےک۸وخؿ۸ےک۸ربارب۸دیم۸ف دیہش

۸یھت۸وکشش۸یک۸رتمک۸رک ے۸یک۸ ے۸ٓاک۸وک۸ٓاک۸ےک۸درےج۸ےس۸۔۸اسیلبایوک۸تہب۸دنلب۸رفامد

دجہت۸ےک۸۸بش۸ںیم۸ی۔۸دفرسرک۸دسح۸ےس۸لج۸ایگ۸ھکیدنلب۸د۸ٓاک۸اک۸اقمؾ۸ےلہپ۸ےس۸ یھ۸نکیل

ٓاک۸وک۸دجہت۸۸ںیم:وت۸وکؿ۸ے۸؟۸اہک۸!ہک۸اے۸صخش۸۸ایک۸ایتف۔۸رضحت۸ ے۸در۸ایک۸اردیب۸ےیل

وکؿ۸۸ںیمہک۸۸ںیےھجم۸ہن۸ولعمؾ۸رک۸نکیل۸اکؾ۸رکںیل۸کین۸ہیااھٹ۸راہ۸نو ۸،۸ٓاک۸اھٹ۸رک۸۸ےیلےک۸

۸ےھجم۸اسیلب !وضحر۸:ےھجت۸اتبان۸زپے۸اگ۸۔۸اہک۸ںیہن:ایانؾ۸تہب۸دبانؾ۸ے۔۸رفام۸انو ۔۸ریم

۸!وضحر:؟۸اہک۸رکایل۸اکؾ۸ٓاج۸ےسیک۸کین۸ہیرکاان۸ے۸۸اکؾ۸وت۸ربایئ۸اریت: ای۔۸رفام۸ ےتہ۸ںیہ۸نیعل

ہک۸چس۸چس۸اتب۸۸ایے۔۸رفام۸وعد۸رک۸ٓایت۸اعدت۸یھبک۸راہ۸نو ۸رپاین۸سگار۸ارف ۸اسؽ۸ابعدتزہ

۸،یھت۸یدجہت۸اضق۸رکاد۸رات۸ٓاک۸یک!وضحر۸:رکم۸ھجم۸رپ۸ہن۸لچ۸ےکس۸اگ۔۸اہک۸۸اریت۸!اسیلب۸ےا

،۸رھپ۸۸ایاک۸رقمب۸انبد۸اعتٰیل۸هللا۸ایدہز۸افر۸وتہب۸ ے۸ٓاک۸وک۸ےلہپ۸ےس۸ یھ۸یف۸زار۸ہیرگ۸ٓاک۸یک

ٓادؾ۸اک۸احدس۸اس۸وک۸اہک ۸ربداتش۸رکاتکس۸ے۔۸اس۸۸ینب۸ہک۸ھجم۸اسیج۸ےتکس۸ںیہ۸ٓاک۸وخد۸ھجمس

رپ۸۸رکرے۸ےھت۸ایس۸رکدف ۸اتہک۸ٓاک۸سج۸راتفر۸ےس۸رتیق۸ارٓاک۸وک۸دیب۸جوساچ۸ہک۸ٓا۸ےیل

 اقمئ۸رںیہ
ِ
۸اس۸ ے۸وت۸ٓاک۸وک۸ولسک۸ںیم۸درد۸ف۸االخص۸ےس۸وتہب۸یک۸۔۸ٓاک۸ ے۸سج۸اقمؾ

 ۔یٓاگ۸رھک۸د۸مغ۸یک۸رگج۸ںیم۸ےریموکعمس۸ ے۸۸دتریب۸یافر۸ریم۸ایانبد۸اگؾزیت

۸رکات۸ے۸وج۸دبتخب۸نوات۸ے۔۸ومالان۸رفیم۸دبامگین۸فاول ۸ےک۸اسھت۸فہ۸هللاسپ۸ا

                                                           

 بْیوة ،دار احیا: الرتات ،من اللیل فقضاه بالنھارہ بباب ماذکر فیمن فاتہ حز،2/475:یالرتمذجامع   ؎۴
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 ؎۸۸۸  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸

 درد    سک۸   رپدہ۸   ہک۸   وخادہ۸   دخا۸     وچ 

 

 

ش

تل ب
م

      ادنر۸      

 

ب
طػ
ا

ع

 زدن        اپاک ۸        ۂ

 

 رفا     اکشِ   از۸    نک۸رت   را۸   ہہگ۸    دجسہ

 امگ        ںیز       اہ۸من۸ ر    فا     ایدخا     ہک

۸یافر۸رپدہ۸در۸ےیلےک۸۸رپدہ۸افیش۸وت۸اس۸یک۸وک۸روسا۸رکان۸اچےتہ۸ںیہ۸ یس۸بج۸قح۸اعتٰیلرتہمج:

رفامےت۸۸ادیپ۸اپک۸افر۸وبقمؽ۸دنبف ۸ےک۸افرپ۸ارتعاض۸اک۸داہیع۸اس۸ےک۸بلق۸ںیم۸ےیلےک۸

 ے۔۸نویت۸اس۸ےک۸اسہقب۸رجامئ۸ےک۸اپداش۸ںیم۸روسایئ۸ہی افر۸اس۸یک۸ںیہ

فرػ۸ےس۸ٓاےئ۸۸فاول ۸یک۸هللا۸دبامگین۸ادنر۸یھبک۸ےسپ۸اے۸اخمبط۸!۸ارگ۸ریت

رگ۸رک۸رفان۸رشفع۸رکدے۸افر۸اےنپ۸ٓاوسنؤ ۸ےس۸دجسہ۸اگہ۸وک۸رت۸رکدے۸افر۸داع۸۸وت۸دجسہ۸ںیم

 ؎  ایٓا۸ایدرعش۸ کیدب۸ےس۸ےھجم۸اپک۸رفام۔۸ارقح۸اک۸اانپ۸ااس۸امگؿ۸ِ۸!رک۸ہک۸اے۸دخا

 اعمل   اک۸    اگنہ۸    یک    اؿ۸   ہپ۸   دجسہ۸    زنیمِ

 رگج    وخِؿ     رما۸   اھت۸  ربانس۸  وج۸   ایگ    ربس

 ہنعط۸ف۸ارتعاض۸ف۸المتم۸ربداتش۸رکان۸نوات۸ے۸۔۸ےک۸راےتس۸ںیم۸اعتٰیل۸قح

 اکحتی

۸اسیک۸:رتعمض۸ ے۸اہک۸کیےک۸اسھت۸رفس۸رکرے۸ےھت۸۔۸ا۸دیرم۸کیزبرگ۸ا۸کیا

۸ای،۸زبرگ۸ ے۸رفام۸اچےیہ اس۸ےس۸دبہل۸انیل:  ے۸اہک۸دیابتہ۸رکات۸ے۔۸رم۸زدنیگ۸یک۸دیاکمر۸ے۸رم

و ۸،۸ارگ۸ےھجت۸وظنمر۸ںیہن۸اکےٹن۸ربداتش۸رک ے۸نوےت۸ںیہ۸یہیوت۸۸راہتس۸دخا۸اک۸ے۸اس۸ںیم۸ہیہک۸
 

 

۸وت۸ت

 ؎  ے۸۸۸اک۸رعش۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸ےل۸افر۸ےھجم۸وھچڑدے۔۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸ہتساانپ۸را

 وپوھچ    ےس۸   دخا۸   اخاصِؿ    یک  جمفب۸  دقر

 
 
 ے  روسایئ   یک   مسق۸   اک۸    وت۸   اعؾ۸   رہشہ

 ؎   اک۸رعش۸ے۸۸۸ارقح
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 ںیم نو ۸ راہ۸ اپات۸ ےس۸ درد۸  الہِ    ااعنؾ

 ےھجم  دےیہنعط۸ رھب۸ رمع۸  شیع  الہِ  افر

 ویش۸اعیقش
 
 انزک۸رمداؿ۸تسین۸ ہ

 تسین      رنؾ    ف۸    انزاک ۸   اکرِ      قشع

 رسپ    اے۸   اہ ۸   ولہپاؿ۸   اکر۸    قشع

انز۸راتھک۸ے۸ڑکنف ۸قشع۸۸ینعیے۸۸قشع۸انزک۸افر۸رنؾ۸ولوگ ۸اک۸اکؾ۸ںیہنرتہمج۸فرشتحی:

 ؎   البوشک ۸اک۸اکؾ۸ے۸انز۸ےس۸اہھت۸ٓاات۸ے۔۸اعیقشڑکنف ۸افر۸

      نو ۸     اکچ۸     دے۸     اعمل۸      دفون 

م

وو

 

س
تک ب

 

 یگ   اجےئ۸   ی   ایک  ےس۸   مت۸  ےم۸   رگا ۸    ہی

 ے۸ہک:۸اپک۸ںیم۸دحثی

عر ارالر 
 
ل ن ر س 

 غرال   لل  ا ۃر  ا 
 
ۃ   یر

7؎ 

ٓازامشی۸ یسیا۸یسیا۸یک۸امیؿاک۸اراشد۸ے۸ہک۸الہ۸ا۸وسدا۸ڑبا۸اگنہم۸ے۔۸قح۸اعتٰیل۸ب۸نس۸ول۸ہک۸دخایئ۸وخ

ے۔۸۸ے۸ہک۸وج۸الاثین۸وت۸فہ۸یتلم۸دفتل۸ یھ۸ہک۸اؿ۸ےک۸ولقب۸اؿ۸ےک۸ہنم۸کت۸ٓاےئگ۔۸نکیل۸نویئ

وت۸۸وفک۸افر۸رسمہ۸فلثم۸ںیہن۸نوات۸ے۔۸سج۸ذات۸اپک۸اک۸وکیئ۸الاثین۸قلعت۸ یھ اک۸فطل۸ِٓاہ۸الاثین

 ے۔۸رکیتکس۸ی  اک۸دوع۸یرسمہ۸معن۸ےسیک۸وکیئ۸معن۸رقب۸قح۸ےک۸اسھت۸اکانئت۸یک

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رضحت۸رفیم

 اج      رکدہ ۸        اغیبرم       دوعی  

 اغف     ارد۸د۸    الب۸     وطافِؿ      ز     ےک

وک۸بک۸ڈر۸نوات۸۸الب۸ےس۸رماغیب۸ے۸وت۸وطافِؿ ۸ایک۸ی  اک۸دوع۸نو ے۸نم۸ ے۸بج۸رماغیبؤم۸اجِؿ 

۸ے۸افر۸بج۸ومںیج۸دنلب۸وموج ۸رپ۸ڑچھ۸اجیت۸یک۸ایدر۸اشمدہہ۸ے۸ہک۸رماغیب۸انچ ۸ہچے۸۔۸

                                                           

 یج ایم سعیدا ،یامۃالق ۃصف باب،2/71:یالرتمذجامع    ؎۵
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۸ے۔۸ایس۸ے۔۸ارغلض۸وطافؿ۸رپ۸اغبل۸افر۸وسار۸ریتہ۸ارتیت۸ےچین۸ہ۸ یھوت۸ف۸ںیہ۸ارتیت۸ےچین

ےک۸رہ۸وطافؿ۸اک۸ڈٹ۸رک۸اقمہلب۸رکات۸ے۸افر۸۸زام ے۸تبحم۸ںیم۸یک۸ٰیلنم۸قح۸اعتفرح۸ؤم

 ؎۸۸۸  احؽ۸اتہک۸ے۸زبابِؿ 

 ںیہن دؾ۸    ںیم   زام ے۸    ہی   داٹےکس۸     وک۸   مہ

 ںیہن مہ۸ ےس۸  زام ے۸  ے۸  وخد۸  زامہن۸  ےس۸    مہ

۸اتھجمس۸ے۸۔۸ایس۸وتنیہ۸ے۸داھرے۸رپ۸انہب۸اینپ۸اتےک۸داھرے۸ےک۸الخػ۸ریت۸ایدر۸ریش

دخا۸ےک۸۸ےک۸وطافون ۸ںیم۸فہ۸اےنپ۸رگد۸ف۸شیپ،نوات۸نم۸زام ے۸ےک۸اتعب۸ںیہنؤمفرح۸

اپف۸ر۸۸رےنہ۸فاال۸اچسیل۸ںیم۸رفینش۸زہار۸اپفر۸ےک۸بلب۸یک۸کیے۔۸ا۸اقونؿ۸ےک۸اطمقب۸اتیج

 نواتکس۔۸۸ںیہنرموعب۸۸ےس۸یھبکےک۸بلب۸فاول ۸

۸تیاقونؿ۸ارثک۸اہی ے۔۸۸ اتوک۸امدن۸رکد۸رفینش۸ٓااتفب۸الدعتاد۸اتسرف ۸یک۸ونرِ 

۸یک۸زمکفر۸الرغ۸یّلب۸کیے۸۔۸ا۸نویت۸ٰینعمےب۸۸تیارثک۸دؾ۸وتڑات۸ے۔۸اناولہ ۸یک۸تیافر۸وہمجر

۸تمس۸ولب ۸یک۸تیارثک۸وچنو ۸یک۸یتیفاےل۸فال۸دفدھ۸ےنیپ،نس۸رک۸نھکم۸ؤ دصاےئ۸ا

۸ےک۸اسےنم۸اینپ۸یرھچ۸اصقب۸یک۸کی۔۸زہارف ۸اگےئ۸اے رکیت۸ررفار۸اایتخ۸دبوحاس۸راہِ 

۸رگدِؿ ۸ےنھکیرجنخ۸اصقب۸د۸ریِ وک۸ز۸تیارثک ۸دؾ۸وخبد ۸نویت۸یاکھجےئ۸ڑھک۸میلست۸ےک۸ابفوجد

ے۸۔۸۸نویت۸اتپال۸تیارثک۸اکانئت۸یک۸طیحم۸یک۸ے۔۸بج۸ٓااتفب۸ولطع۸نوات۸ے۸ادنریھںیہ

رمگاہ۸ے۸۸ذٰہلا۸مہ۸سک۸۸تیارثک۸یہک۸امہر۸ا۸اعمرشہ۸رخاب۸ے۸،۸امہرگنل۸رچل۸ے۸۸ذعرِ ۸ہیسپ۸

ے۸۸ہی ۔۸تقیقحےتکس۸ںیہ۸سگار۸وتنس ۸رپ۸زدنیگ۸فملس۸یک۸ہیلع۸هللا۸ارکؾ۸یلص۸فرح۸روسِؽ 

 ؎  رپ۸اھچ۸اجات۸ے۸احلص۸رکےت۸وج۸زام ے۸ںیہن۸امیؿا۸فہ۸ونرِ ۸ہک۸مہ۸اےنپ۸ولقب۸ںیم

 رگج  اے۸  ے۸  اانت۸  سب۸  قشع۸  امکؽ۸ِ     ریما

 ایگ   اھچ۸ ہپ۸   زامہن۸   ںیم  اھچےئگ۸  ہپ۸  ھجم۸   فہ

راہطب۸اقمئ۸ہن۸رکاکس۸۸یافر۸وق۸رفوح ۸افر۸ولقب۸ےک۸بلب۸اک۸اتر۸اس۸اپفر۸اہؤس۸ےس۸حیحص۸امہری

رکاؾ۸وک۸فہ۸ونر۸اطع۸نوات۸ے۸وج۸اکانئت۸رپ۸اھچ۸اجات۸۸ےئاالسلؾ۸افر۸افایل۸مہیلع۸ءاہج ۸ےس۸اایبن

انفےئ۸راےئ۸ےک۸۸تبحص۸ںیم۸فاول ۸یک۸هللانوات۔۸ا۸اک۸اکشر۸ںیہن۸یرتمک ااسحسِ ۸ے۸افر۸یھبک

 ے۔۸معن۸اطع۸نویت۸ہک۸دؽ۸ےک۸ادنر۸ایک۸دےیھکیرک۸۸سگار۸دمت۸دنچاسھت۸
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 اکحتی

۸لضفِ ۸یاخبر۸درسِ ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸ی۸اصبح۸جنگ۸رمادٓاابدرنٰمح رضحت۸اشہ

۸ہ۸ یھاصبح۸وناب۸راوپمر۸ےک۸رقمب۸ےھت۸ف۸یومول۸کیرصمفػ۸ےھت۔۸ا۸ںیم۸فیرش

رعض۸رک ے۸ےگل۸ہک۸رضحت۸!۸وناب۸راوپمر۸ ے۸ھجم۸۸ںیم۸ؿاحرض۸ےھت۸۔۸درا۸سلجم۸ںیم

 رکف ۸اگ۔۸شیپ۸ہنذنرا۸الھک۸رفہیپ۸کیا۸الؤ۸ںیم۸اہی  ےےس۸اہک۸ے۸ہک۸اشہ۸اصبح۸وک۸ریم

ےک۸ااضحتسر۸۸اییئتمظع۸ف۸ربک۸یک۸ابمرک۸اس۸فتق۸قح۸اعتٰیل۸رفِح ۸رضحت۸یک

تکلمم۸۸ی۔۸ڑبیھت۸رشح۸ےس۸رُپ۸فیک۸فملس۸یک ہیلع۸هللا۸ےک۸اسھت۸اراشدات۸روسؽ۸یلص

ف۸۸ےک۸ریفس۸فملس۸امکح۸ااحلنیمک۸ہیلع۸هللا۸ے۸افر۸وضحر۸یلص۸تمظع۸نویت۸ یھ۸یک۸ےک۸ریفس

۔اشہ۸۸اجےتن۸ںیہ۸ہ۸اؿ۸ےک۸اعنیقش۸ردق۸فروسؽ۸یک۸هللا۔۸اارللس۸ںیہ۸افر۸دیس۸روسؽ۸ںیہ

وک۸وغر۸ےس۸ابت۸۸یہک۸ارے۸الھک۸رفےپ۸رپ۸ڈاول۸اخک۸افر۸ریم۸ای ے۸اؿ۸وک۸وجاب۸داصبح۸

 ؎  رعش۸زپاھ۸۸۸۸ہیہہک۸راہ۸نو ۸۔۸رھپ۸تسم۸نورک۸۸اس۸فتق۸ایک۸ونس۸ہک۸ںیم

 ںیہ    ےتھکید   رکؾ۸  اک۸  اس۸   مہ۸   ہپ۸   دؽ۸    وج

 ںیہ     ےتھکید   مج۸  ف۸  اجؾ۸  از۸  ہب۸  وک۸   دؽ۸    وت

 ںیم نو ۸۸اتیل بج۸ انؾ۸ اک۸ اؿ۸ ےس۸۸رہگایئ  یک دؽ

 اکانئت  اہبر   وک   دقوم   ےریم  ے  وچیتم

ر ۸                                                                                                          

 

ت

 

 اخ

 ےب۸ٓاب۸ے۸ِ امہ۸ِااسنین۸رفِح ۸یقیقح۸قشع۸ِدبفؿ

 فا   ٓاب۸ ےب۸  امےئہ۸  اعاقش ۸  زجب  ہک۸  رہ

 ریفز   ف  اریم  ہچ رگ اہ ۸ رمدہ۸ ژپ۸ ف۸  رمدہ

ےک۸رقب۸۸رفح۸قح۸اعتٰیل۸قح۸ہن۸نو۸افر۸سج۸یک۸اعقش۸ِوج۸صخش۸اکانئت۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸ریافر۸فز۸رفح۸اریم۸رمدار۸رپ۸لثم۸رکشگ۸رگا۸راہ۸،۸اس۸یک۸ےئفہ۸سب۸داین۸ےس۸رشمػ۸ہن۸نویئ
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۸نو۸افر۸اپین۸یلھچم۸ںیم۸ےک۸شیع۸نو ے۸ےک۸ابفوجد۸اس۸فرح۸ےب۸وکسؿ۸ے۸سج۸فرح۸یکشخ

۸اسیےس۸ا۸اعتٰیل۸هللارفح۸اک۸قلعت۸ا۸یہک۸امہر۸زبرگ۸دحمث۸اعمل۸رفامےت۸ںیہ۸کینو۔۸اےس۸دفر۸

 ؎  ےس۸۸وک۸اپین۸یلھچم۸ے۸ےسیج

 ہ   اہ   رگن۸    زہارا ۸    یکشخ   در۸  ہچ  رگ

 ہ   اہ     گنج۸      وبیہ     اب۸    را۸    امایہ 

 رفمت                                                                                      

۸رگن۸نو ۸نکیل۸زہارف ۸شیع۸ںیم۸ارگہچ۸یکشخ:رفامےت۸ںیہ۸ومالان ےک۸۸ ویلھچم۸راگن

 اابس۸ہی کیزند
ِ
وحادث۸ےک۸وطافؿ۸ف۸۸ڈاؽ۸دف۸رھپ۸اپین۸ںیم۸اؿ۸وک۸وت۸اپین،الہتک۸ںیہومت۸ف۸ب

۸افر۸تسم۸ریتہ۸ہی  یھ۸ںیم ر۸نورک۸افر۸ےس۸دف۸اعتٰیل۸هللافرح۸ا۸ایس۸۔۸ٓادیمںیہ۸رُپ۸امخر

 ۸التبم۸نورک۸داین۸تلفغ۸ںیم
ِ
ف۸ےب۸وکسؿ۸راتہ۸ے۔۸۸ےک۸ابفوجد۸ےب۸نیچ۸شیع۸ےک۸مامؾ۸اابسب

 ؎  زبرگ۸رفامےت۸ںیہ۸کیا

 ومت۸ے۸یرتا۸وھبانل۸رم۸زدنیگ۸یذرک۸ے۸رم۸رتا

 اکحتی

۸رفس۸رکرے۸ےھت۸،۸راےتس۸ںیم۸ےیلزبرگ۸ےس۸الماقت۸ےک۸۸کیزبرگ۸ا۸کیا

فہ۸۸اجرے۸ںیہ۸ہیاہج ۸: ے۸اہک۸وی ۔۸ڑچٓاراؾ۸رک ے۸ےگل۸درتخ۸ےک۸اسےئ۸ںیم۸کیا

۸ یھ۸ای اب۸وت۸ڑچ:ایرفام،رگ۸بج۸اؿ۸ےس۸ےلم۸وت۸فہ۸زدنہ۸ےھتزب۸ہیزبرگ۸ااقتنؽ۸رکےئگ۔۸

۸ایک:۔۸وپاھچ۸اک۸لقن۸ایک۸وی  ے۸وقؽ۸ڑچ۸ ابت۸ے؟۸اوہن۸ایک:ای۔۸رفاموھجٹ۸ںوےنل۸ںیگل

۔۸یھت۸یربخ۸د۸ ے۸حیحص وی ڑچ:ایاہک۸ہک۸ابرہ۸ےجب۸دؿ۸اک۸اھت۔۸رفام۸ی؟ربخ۸د۸ہیفتق۸اھت۸بج۸

۸ںیم۸فیرش۸ثیاثمؽ۸دح۸اھت۸افر۸دخا۸ےس۸اغلف۸یک۸التبم۸نوایگ۸ٓاج۸ابرہ۸ےجب۸تلفغ۸ںیم۸ںیم

 ے۔۸یئگ۸یاثمؽ۸زدنہ۸ےس۸د۸ے۸افر۸ذارک۸یک۸یئگ۸یرمدہ۸ےس۸د

 ؎   ایٓا۸ایداک۸رعش۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸اصبح۸اہمرج۸یکم۸هللادمادا۸رضحت۸احیج

 اھکید   ہن۸   رفام۸   ولجہ۸     ای    وج۸   وک۸     یھجت

 اھکید    ہن۸      اھکید     وک۸     داین   ے۸    ربارب
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 ۔۸ایےس۸ھچک۸ہن۸اپ۸ٓارک۸داین۸ںیم۸اس۸ ے۸داین۸دخا۸اک۸رقب۸ف۸راض۸ہن۸احلص۸ایک۸ںیم۸ ے۸داین۸سج

 زامہن۸ےب۸فوقػ۸ےتھجمس۸ںیہ۸ےئٓارخت۸وک۸ٓاج۸لک۸ےک۸القع۸اوسفس۸ہک۸الہِ

۸ہلصیف۸ہک۸وج۸عفن۸ف۸رضر۸وک۸ھجمس۸ےکس۸رھپ۸عفن۸ف۸رضر۸ںیمے۸۸ہی فیرعت۸لقع۸یک۸احال ۸ہک

ےک۸۸دایمئ۸وک۸رضرِ ۸اعریض۸وک۸وگارا۸رکےل۸افر۸عفن۸ِاعریض۸رضرِ ۸ےیلےک۸۸دایمئ۸رکےکس۔۸عفنِ

ےک۸دنچ۸رفزہ۸ٓاراؾ۸ےک۸۸ے۸ہک۸داین۸رہوخػ۸ےس۸رتک۸رکدے۔۸اب۸اؿ۸القعء۸اک۸احؽ۸اظ

رضر۸ےک۸اقمےلب۸۸وک۸دایمئ۸عفن۸افر۸اعریض۸ذعاب۸ےس۸ےب۸رکف۸ںیہ۸ٓارخت۸ےک۸دایمئ۸ےیل

رپ۸وخد۸۸وسکیٹ۸ذموکر۸یک۸فیِ اس۸رعت۸تحص۸اک۸ہلصیف۸۔۸سپ۸لقع۸یک۸دے۸رے۸ںیہ۸رتحیج۸ںیم

۸ػاعلق۸اس۸ےک۸الخ۸ے۔۸وکیئ۸فیرعت۸االوقایم۸ذموکر۸نیب۸فیِرعت۸افر۸لقع۸یک۸رکںیل

 ۔۸املکت۸املسمت۸ںیہ۸ہیاتکس۸۸،۸ںوؽ۸ںیہن

۸ںیم ۸دؽ ۸اےنپ ۸رےتھک۸ںیہ۸کیا۸وج ۸ونر ۸ یس۸رکےت۸ںیہهللاهللاافر ذرہ ۸افر

 ےاؿ۸ےس۸۸ابنط۸احلص۸رکےت۸ںیہ۸تبحص۸ےس۸ونرِ ۸یک۸فاےلهللا
ھی
 

چ

اؿ۸اک۸ذرک۸۸ہک۸یھبک۸وپ

 ؎۸  ہہک۸اےتھٹ۸ںیہ۸ہیاحؽ۸۸زبابِؿ ۸ایے۸وگ۸یتسگر وھچٹ۸اجات۸ے۸وت۸اؿ۸ےک۸دؽ۸رپ۸ایک

 نوا   اادنریھ   اادنریھ    وی  نب۸   ریتے

 نوا   ایک   رمق۸   ف۸   سمش۸   اک۸    داین     ریمی

ر                                                   

 

ت

 

 اخ

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸اعرػ۸رفیم۸رضحت

 دمہ      یوجہمر      رفز۸      را      بش۸      ایرِ 

 دمہ     یدفر     را۸     دیہد     رقتب۸      اجؿ

اک۸دؿ۸ہن۸۸ے۸دجایئ۸ایک۸ایدےھجت۸۸وت ۸ںیماےنپ۸اؿ۸دفوتس ۸وک۸وہنج ۸ ے۸را۸!اے۸دخارتہمج:

رقب۸ےس۸رسمفر۸رفام۸افر۸سج۸اجؿ۸ ے۸ٓاک۸ےک۸رقب۸۸ِت اؿ۸وک۸ّذل۸ یھ۸دؿ۸ںیم۸ینعیداھک۸

 ۔دےیجیاک۸مغ۸ہن۸۸ے۸اس۸وک۸دجایئ۸ت۸ھکچ۸ یّذل۸یک

 اکحتی

وسحمس۸۸یمک۸ت۸ںیمّذل۸ےک۸رقب۸یک۸قح۸اعتٰیل۸زبرگ۸ ے۸اےنپ۸بلق۸ںیم۸کیا



  

  

رزی 118 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 ؎  فرػ۸ہنم۸ااھٹ۸رک۸ ےتہ۸رکےت۸افر۸ٓاامسؿ۸یک۸ایفار۸رف۸ویاہند۸تہب۸رفےئ۸لگنج۸ںیم۸یک

 ینجس     یرم    اداس۸    وتھبا۸    انب۸     دایل

 ایؾےک۸)ا۸زدنیگ۸یریم۸ینعیداؽ۸ےک۸اداس۸ے۸۸اچفؽ)اھبت(۸ریغب۸اریم۸!اے۸دخارتہمج:

 ؎  ایاماحؽ۸رف۸رقب۸اطعنوا۸وت۸زبابِؿ ۸۔۸رھپ۸بج۸ونرِ ںیہ۸ٓاک۸ےک۸ےب۸فیک۸(۸دؿ۸ف۸رات۸ریغب یایلف

    ٓادم۸   ابز
ِ
 نم   وجےئ۸   در۸  نم۸   ٓاب

 نم وکےئ۸    در۸  نم۸    اشہِ    ٓادم۸     ابز

۸رھپ۸ریم۸اریم۸ینعی رھپ۸ٓاایگ۸کشخ۸رہن۸ںیم۸یریم۸اپین۸ریما        ۔۸ٓاایگ۸ںیم۸یلگ۸دؽ۸یک۸ےاشہ

 ۸ہی
ِ
 ۔ںیہ۸ھجمس۸ےتکس۸تبحم۸ہ۸سج۸اک۸زمہ۸الہ۸ِف۸ونعاانت۸اعاقشہن۸ںیہ۸اتریبعت۸قح۸یک۸رقب

 ؎  ارقح۸ےک۸دنچرعش۸المہظح۸نو ۸۸

 اقل     ف    ذرک۸      اریت    ے۸     یریم     زدنیگ

 دجا  ےس۸   ھجت۸  نو ۸  ںیم ہک۸ ومت۸  یرم  ے

 

 نوا       اخمفل۸       ے۸     مغ۸     وطافؿ۸     رحبِ

 اندخا    سب۸    ہ    وت۸   ے۸    اک۸   یتشک    ریمی

 

 ٓارسا    ے۸    اک     رتمح۸     ایےئدر    ریتے

 ونا    ےب۸    ےس۸    اامعؽ۸     ے۸     ارتخ۸     فرہن

۸یک۸یک۸هللاقلعت۸عم۸ا۸ینعی ابینط۸دفتلِ ۸ذرک ۸ںیم۸معن۸افر ۸ٓاالؾ ۸ یھ۸ذلت۸وحادث۸ف

 ؎  ے۸یتھکر۸دخا۸وک۸رُپ۸وکسؿ۸افر۸رُپ۸فیکاعاقشؿ۸ِ

ح     رہ
م
ل

ا

ع

  ے       مہ۸     ا۸سگار      تایح      ۂ

 رک  ےل۸  اہسرا۸  اک۸  ت۸ّذل    یک  انؾ۸  ےک۸   ٓاک

ر                                                                                              

 

ت

 

 اخ
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 قح۸از۸ذرکِ بلق۸اانیمطِؿ 

۸وپر ۸التش۸رکڈاول۸ںیہک۸اکانئت۸ںیم۸یسب۸دخاےئ۸اپک۸ےس۸قلعت۸ےک۸العفہ

۸اخرش۸ںیم۸اک۸ببس۸ے۸ےسیج۸ےب۸وکسین۸ے۸افر۸دایمئ۸ت۸اعریضّذل۸ؤےگ۔انگہ۸یکہن۸اپ۸نیچ

الجھک ے۸ےک۸دعب۸نلج۸افر۸۸فطل۸اتلم۸ے۸نکیل۸ے۸وت۸الجھک ے۸ںیم۸نواجیت۸ضیبج۸دلج۸رم

ہکلب۸۸اخرش۸اک۸العج۸سج۸فرح۸الجھکان۸ںیہن۸ےئے۔سپ۸اقتاض۸ڑبھ۸اجیت۸ایدہافر۸ز۸فیلکت

دلج۸وک۸دنترہ ۸انبان۸ے۸افر۸بج۸دلج۸دنترہ ۸۸دفا۸اامعتسؽ۸رکےک۸وخؿ۸اص۸ػ۸رک ے۸یک

ہکلب۸دؽ۸۸فرح۸انگنو ۸ےک۸اقتوض ۸اک۸العج۸انگہ۸رکان۸ںیہن۸۔ایسوت۸اخرش۸ہن۸اےھٹ۸یگ۸نویگ

الت۸ےس۸اجنت۸لم۸نواجےئ۸اگ۸وت۸اؿ۸افدس۸ایخ۸ےک۸اسفد۸اک۸العج۸رکان۸ے۸بج۸دؽ۸میلس

رھب ے۸اک۸۸ے۸وج۸دفزخ۸ےک۸ٹیپ۸انگنو ۸ےک۸اقتوض ۸اک۸العج۸فہ۸۔سفن۸ںیماجےئ۸یگ

۸ایک۸ےگ۸وت۸ےہک۸یگ۸اجںیئ۸دےیڈاؽ۸۸بج۸بس۸دفزیخ۸ے۸ہک۸دفزخ۸ںیم۸ںیم۸ثیے۸۔دح

۔۸سب۸قط قط ےگ۔۸سپ۸ےہک۸یگ۸اانپ۸دقؾ۸ابمرک۸رںیھک۸ھچک۸ے؟۸رھپ۸قح۸اعتٰیل۸افر۸ یھ

اشخ۸ے۸الص۸اک۸وج۸العج۸ے۸۸کیا۸دفزخ۸یک۸رہ۸ یھااّم۸سفن۸ِہیفرح۸۸۔ایسرھب۸ایگ۸سب۸ٹیپ

 ؎  الان۸رفامےت۸ںیہے۔وم۸رفع۸اک۸ یھ۸فہ

رر     ٓاےب۸      ہب۸       فینریب      انرِ 
س
بف ن

 د

 درب     یم    دبفزخ۸     ات۸    وہشت۸     انرِ 

 

 دخا     ونر۸    دشک۸     ہچ۸   وہشت۸     انر

 افاتس       اسز۸      را۸       اربامیہ       ونرِ 

۸ٓاگ۸وت۸دفزخ۸کت۸ےل۸اجیت۸یک۸اسفنہین۸ِت ے۸رگم۸وخااشہ۸ اتاھجبد۸ٓاگ۸وک۸اپین۸فینریبرتہمج:

۸ٓاگ۸وک۸وکؿ۸اھجب۸اتکس۸ے۸؟۸ونر۸ِ۸ے۸رھپ۸وہشت۸یک ۸ ۸قح۸رشفع۸رکدف۸افر۸ یس۸ذرک۸ِینعیدخا

ذرک۸۸فہ۸ونرِ ۸یہیوہشت۸اک۸اقلت۸ے۔۸۸انرِ ۸قح۸ہ۸رکف۔۸سپ۸ونرِ ۸اینو۸ٓا۸تبحص۸ںیم۸اعقش۸قح۸یک

۸!ہک۸اے۸ومنم۸یگ۸رکے۸ایدے۸اگ۸وت۸دفزخ۸رفسگرتشپ۸ےس۸۸ے۸ہک۸بج۸ومنم۸منہج۸یک

 ے۔۸۸ٓاگ۸اھجبےئ۸ڈااتل۸یونر۸ریم۸ااج۸ریت۸سگردلج۸
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 دباگنہ۸رضماِت 

اک۸ومعؾ۸ے۸افر۸اس۸ےس۸۸اعؾ۸ے۸سج۸اک۸ببس۸ےب۸رپدیگ۸دباگنہ۸اس۸زام ے۸ںیم

اصقنؿ۸۸التیف۸افر۸اناقِلب۸دیدش۸تحص۸وک۸ یھ۸ےک۸اسھت۸اسھت۸امسجین۸رخایب۸تحص۸یک۸رفاحین

اک۸اکشر۸نورک۸ملع۸ےس۸رحمفؾ۸نوےئگ۸افر۸ضعب۸اک۸۸یاجمز۸ضعب۸وت۸قشع۸ِانچ ۸ہچچنہپ۸راہ۸ے۔۸

   ےک۸مغ۸ےس۸اپلگ۸۸یافر۸ضعب۸انرماد۸،ںیہ۸رفرہ۸ای ویب۸ضعب۸یک۸،نوایگ۸انساکرفابر۸ایتس

۸یشک۸ای ۸وج۸قشع۸ںیم۸ےک۸رمبکت۸نورے۸ںیہ۸وخد ۸التبم۸نوےئ۸رصػ۸رسرس۸افر        یہن

ااطملع

ع

 فاالتحؾ۸افر۸رتق۸ایؿنوا۸ے۔۸رج۸رکےت۸رے۸اؿ۸ےک۸دؽ۸ف۸دامغ۸اک۸وکسؿ۸انھچ۸نسح۸ۂ

 ۔۸ںیہ۸نورہ۸رای امیب۸ازناؽ۸یک۸فرستعِ

۸ یایخ۸ہافر۸اپزیک۸نام ت۸ے۸افر۸دباگنہ۸یڑب۸تحص۸یک۸ یایخ۸ہہک۸اپزیک۸ہیاحلص۸

۸ہیدخا۸ے۸افر۸۸افر۸وخِػ ۸امیؿ۔۸اس۸اک۸العج۸رصػ۸اافر۸ٓاگ۸ںیم۸اپین۸اضتد۸ے،۸ےسیج۸ںیم

۸اجمسل۸ںیم۸فاول ۸یک۸هللاے۔۸ا۸ےس۸لم۸یتکس۸ہ۸تبحص۸دنبف ۸یک۸ےک۸کین۸معن۸قح۸اعتٰیل

۸ںیاؿ۸ےس۸فتق۸ےل۸رک۸اانپ۸احؽ۸زار۸اتبرک۸وشمرہ۸رک۸ںیم۸اامتہؾ۸ےس۸رشتک۸نو۸افر۸اہنتیئ

 اس۸امجتع۸ںیم۸وی ۸ہکے۸۸ایمیک۸بیجع۸انلکن۸ یھ۸امجتع۸ںیم۸یغیلبت۸افر۸اعؾ۸احالت۸ںیم

۸۸ارثات۸وک۸وبقؽ۸رکاتیلرہ۸رک۸اےھچ۸ےک۸اموحؽ۸ںیم۸اےنپ۸اموحؽ۸ےس۸دفر۸نورک۸اصنیحل۸ٓادیم

اکجل۸ےک۸ڑلےک۸افر۸اترج۸۸ہک۸اس۸امجتع۸ےک۸ادنر۸درتف۸ےک۸المزنیم۸ے۔۸افر۸اشمدہات۸ںیہ

۸ینعیااتسد۸ایدراگسہ۸ےک۸اطبل۸ملع۸۸ینید۸ یس۸ےسیج۸ولعمؾ۸نوےت۸ںیہ۸ےسیہقبط۸لم۸لج۸رک۸ا

۸مظن۸ یھ۸کیےک۸العج۸رپ۸ا۸ے۸۔۸ارقح۸ ے۸دباگنہ۸ولعمؾ۸نویت۸یک۸وصرت۸اصنیحل۸یاظرہ

 ے۸:۸لیے۸وج۸بسح۸ذ۸یھکل

 رظن۸افحتظِ

 زامہن     گنت۸     نوا۸    ےس۸      ونیسح   رپدہ۸   ےب

 اتسان    وک۸   دؽ۸   اب۸    ایرکد رشفع۸  ے۸  ٓاوھکن 
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 ریغت   وکیئ    نو۸   ہن۸    ںیم   وصرت۸  ںیہن   نکمم

 اگلان    اک۸   دؽ۸   اریت  ےس۸  اؿ۸  رھپ۸  ے۸  اکر   ےب۸

 اچبےئ  ےس۸  اؿ۸   وت۸   ہن۸   وک۸  ٓاوھکن ۸  ارگ۸   نکیل

 اچبان   ےس۸   اؿ۸  ےریت   اک۸  دؽ۸  رھپ۸  ںیہن  نکمم

  یھ وکس ۸ اک۸  دؽ۸ اس۸ ے۸  افحتظ۸ںیم۸یک  ٓاوھکن 

 اہبان      افر۸    وکیئ   ےس۸   ھجت۸   رکے۸   سفن۸   وگ

 اگ  ےلم۸   ےس۸     ونیسح   فطل۸   ےھجت۸   ے۸  دوھاک

 اجان    ہن۸     ہپ۸   اس۸   یھبک  ےس۸  ےنہک۸  ےک۸  اسیلب

 یاجمز   اشعؼ۸   ںیہ    رھپےت۸     فرح۸   یک   اپلگ

 زامہن    دبانؾ۸     ہی   رات۸   دؿ۸   ںیہ    نیچ   ےب

 ابت  یرم   ہی ول۸  نس۸  ےس۸   نیچ  ارگ۸  ے۸  رانہ

 المان     ہن۸    ےس۸   رظن۸   یک    ونیسح  وک۸   ٓاوھکن 

۸۸۸۸   ارتخ  مت    ونس۸    یک   تحیصن    ابت۸  اک۸  ہی یک۸۸۸۸۸۸

 اگلان     ہن۸    دؽ۸   یھبک  ےس۸    ونیسح   رمدہ۸   اؿ

 

 رکراہ۸ے۸ہک۸رم ے۸فاول ۸ہپ۸رمراہ۸ے ملظ۸۸ایک۸ہی ارے

 ے  ںیہن رظن۸ ذفؼ۸ دنلب۸ ے۸ راہ۸ رھب۸ اک۸۸ دؾ۸ونیسح۸وج

د                                                                                         

 

ت
 فبمب

 وھکید  ںیم  تغل۸  وک۸  اعرض۸  ےک۸  اؿ

 ےلکن     ریضاع      ہن۸   بلطم۸     ںیہک

ر ا                                                                                   

 

ت

 

 خ

ذلت۸۸۔۸اعریض۸ایتہب۸دنسپ۸رفام۸ملع۸ف۸ااکرب۸ ے۸ یھ۸رُپ۸فطل۸رعش۸ے۔۸الہ۸ِارقح۸اک۸بیجع۸ہی

سک۸درہج۸۸تفلک۸ومؽ۸انیل۸راتح۸وک۸وھک۸رک۸دایمئ۸دایمئ۸ٓارخت۸یک۸ےیلافر۸دنچ۸رفزہ۸اہبر۸ےک۸
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 ؎۸۸۸  ابت۸ے۸یک۸شخرہ۸افر۸انداین

 قح   وسےئ۸  اھبوگ۸   رکےک۸   وتہب۸   دلج

 قح  وکےئ  ے  زخا ۸   ےب۸  اہبرِ   ہک

ر                                                                               ت

  

 اخ

 رب   لقع۸  ف۸  ابکشمر۸  ف۸ دعج۸  زفل

 رخ    ریپ    زتش۸    دؾ۸    اف  ٓارخ

 رفمت                                                                             

ےک۸وھگرھگنفاےل۸ابؽ۸۸ ونیسح۸یہک۸اؿ۸اجمز۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ومالان۸رفیمرتہمج:

ف۸نوش۸۸لقعزفل۸ابکشمر۸اہمترے۸۸ہیوخوبش۸وسحمس۸رکےت۸نو۸افر۸۸نج۸ےس۸مت۸کشم۸یک

۸وچیٹ۸رھپ۸فہ۸نواجفے۸یگ۸بج۸ںوڑیھ۸یہیے۸۸یتیاڑاےئ۸د ںوڑےھ۸۸(۸ںیہمتزفل)

ؾ۸ولعمؾ۸نویگ۸دگےھ۸یک
 
 !اولف ۸ربعت۸احلص۸رکف۸اے۸ٓاوھکن۸۔۸سپد

 ررکدؿ۸دؽ۸را۸از۸اایغ۸اخ ی

 از۸ددلار  رُپ۸ فنط۸  وخاہ  ہ وت۸  رگ

 راایغ    از۸   نک۸    رفیہت    را۸   اخہن

 

 دؽ  راایغ ابش۸ دفر۸ ابلط۸  ااکفر۸  ابش۸   دفر

 دؽ  درابرِ   ےیل ےک۸ وخاب ۸ اشہ۸ ے۸ راہ۸  جس

 ارگ۸وت۸اچاتہ۸ےرتہمج۸فرشتحی:
ِ
دؽ۸۸الہِ ۸ولجہ۸نگف۸نو۸وت۸اج۸) یس۸دؽ۸ںیم۸یقیقح۸۸ہک۸وبحمب

 ؎    ےس۸اپک۸رکےل۸ف (۸دؽ۸وک۸ریغتبحص۸ںیم۸اکلم۸یک

 نویئگ     رتصخ۸   ےس۸   دؽ۸    انمت۸    رہ

 نویئگ  ولخت۸  وت۸    اب۸   ٓااج۸    وت۸    اب

وت۸وخش۸۸ایانسوک۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاالتم۸اھتون۸رعش۸رضحت۸میکح۸ہیوخاہج۸اصبح۸ ے۸۸بج



123  

  

رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

رکات۸۔۸۸شیپ۸الھک۸رفہیپ۸کیااعنؾ۸ا۸ٓاک۸وک۸وطبرِ ۸اپس۸نوات۸وت۸ںیم۸ےہک۸ارگ۸ریم۸اینورک۸رفام

 ؎  اک۸بلق۸اس۸معن۸ےس۸رشمػ۸اھت۸۸۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یاس۸ےس۸ولعمؾ۸نوا۸ہک۸رضحت۸اھتون

 وھ    اؿدیم   اک۸    نواجےئ۸   رما۸   دؽ

 وت   ہ   وت   نو  وت۸  ہ   وت  نو   وت۸  ہ  وت

د                                                                    

 

ت
 فبمب

قح۸ےس۸۸ے۸افر۸رھپ۸اونارِ ۸رک ے۸اک۸انؾ۸ہیلخت۸ےس۸اخ ی۸قحبلق۸وک۸ریغ۸ِوصتػ۸ںیم۸االطصِح 

 
حل

 

ن

تۂونمر۸رک ے۸اک۸انؾ۸  ے۔۸ب

تۂ ب
حل

 

ن

 :زبروگ ۸ ے۸ےھکل۸ںیہ۸ےقیےک۸دف۸فر۸

 اجےئ۔۸ایےس۸رکا۸اک۸العج۸خیش۸ریامیب۸کیا۸کیا۸دؽ۸یک  (۴

۸ یس۸ہیے۸رگم۸۸ اتوک۸وسہتخ۸رکد۸اجفے۸وج۸بس۸ریغ۸دؽ۸ےک۸ادنر۸قشع۸ِقح۸احلص۸ایک (۰

بلط۸ے۸دفرسا۸۸رید۸ہقیےس۸اتلم۸ے۸۔الہپ۸فر۸تبحص۸ہ۸یک۸ےدخا۸ےک۸اعقش۸دنب

 زنمؽ۸کت۸اچنہپات۸ے۔۸۸ٓااسؿ۸افر۸مک۸فتق۸ںیم

لگنج۸وک۸اصػ۸۸ے۸ہک۸ یس۸ید۸ہی ے۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاثمؽ۸رضحت۸اھتون۸اس۸یک

اجفے۸افر۸۸درتخ۸وک۸متخ۸ایک۸کیا۸کیہک۸ا۸ہیوت۸۸کیا:۸ںیہدف۸وصرںیت۸رکان۸ے۸وت۸اس۸یک

۸مامؾ۸لگنج۸رصتخم۸دمت۸ںیم۸ںیڑھچک۸رک۸ٓاگ۸اگلد۸اک۸لیت۸ے۸ہک۸یٹم۸ہی ہقیدفرسا۸فر

۸فر۸یہیاصػ۸نواجفے۸اگ۔۸سپ۸ ۸اپک۸یک۸اےئدخ۸قشع۸ے۔بج۸دؽ۸ںیم۸ہقیدفرسا

رت۸نواجات۸ے۔۸۸ذیہکلب۸ذل۸ںیہن۸ے۸وت۸رہ۸مکح۸وکامانن۸افر۸لمع۸رکان۸ٓااسؿ۸ہ۸نواجیت۸اتبحم۸دیپ

۸رہ۸صخش۸رات۸دؿ۸اس۸اک۸اشمدہہ۸رکات۸راتہ۸ے۸ہک۸سج۸ےس۸تبحم۸ںیہن۸ںیم۸داین۸انچ ۸ہچ

ے۔۸افر۸سج۸ےس۸تبحم۸۸اہپڑ۸ولعمؾ۸نویت۸ف۸تنحم۸ یھ۸فیلکت۸ومعم ی ےیلاس۸ےک۸۸نویت

راز۸۸یہیے۸۔۸۸ولعمؾ۸نویت۸ذیتقشم۸ٓااسؿ۸رت۸ہکلب۸ذل۸یےس۸ڑب۸یڑب۸ےیلے۸اس۸ےک۸۸نویت

رکاؾ۸۸ےئافر۸افایل۸مہنع۸انیعمج۸اعتٰیل۸هللا۸االسلؾ۸افر۸رضحات۸احصہب۸ریض۸مہیلع۸ءے۸وج۸اایبن

افر۸وتنحم ۸۸ رقابوین۸افر۸دبین۸افر۸ام ی۸اجین۸ازیگن۸تریح۸یک۸زدنیگ۸یک۸انیعمج۸مہیلع۸هللا۸رۃمح

۸یقیقحافر۸فہ۸وبحمب۸۸وبحمب۸رظن۸ٓاےت۸ںیہ۸ےک۸افین۸داین۸ے۸۔۸رفؼ۸اانت۸ے۸ہک۸الہِ ۸ہوپدیش۸ںیم
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وک۸۸اتہک۸اےنپ۸اعنیقش۸رےتھک۸ںیہ۸افر۸ذات۸اپک۸وک۸یفخم۸افصت۸اک۸وہظر۸رفامےت۸ںیہ۸رصػ۸اینپ

 ؎۸۸۸  ےگ۔۸ومالان۸رفامےت۸ںیہ۸معن۸ےس۸رسمفر۸رفامںیئ۸یک۸دیاراےنپ۸د۸ٓارخت۸ںیم۸اعملِ

  اہن    وشعممق۸    ف۸     ادیپ    نم۸     قشعِ

 اہج    در۸      اف۸    ۂنتف     ف ریب      ایرِ 

تبحم۸ےک۸اامعؽ۸فوض،۸امنز،۸۸یامہر۸ینعیے۸۸ہقشع۸وت۸اظرہ۸ے۸افر۸امہرا۸وبحمب۸وپدیش۸امہرا

رظن۸۸فہ۸اکانئت۸یک۸نورے۸ںیہ۸ےیلاامعؽ۸نج۸ےک۸۸ہیرگم۸۸بس۸اظرہ۸ںیہ۸ۃرفزہ۸،۸جح۸افر۸زٰوک

اک۸رصتػ۸افر۸۸ہ۸قح۸اعتٰیل۸مامؾ۸اکانئت۸ںیم۸نو ے۸ےک۸ابفوجد۸اس۸یفخم۸نکیل۸ںیہ۸ےس۸یفخم

ےس۸مامؾ۸اکؾ۸۸ے۸ہک۸یلجب۸ہیٓااسؿ۸اثمؽ۸۸اکررفام۸ے۔۸ٓاج۸لک۸اس۸یک۸رتدق۸یک۸ہ اؿ

 ے۔۸ہرظن۸ےس۸وپدیش۸رگم۸یلجب۸نورے۸ںیہ

 اکحتی

بج۸فوض۸۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاصبح۸وھپوپلر۸رمدشان۸ومالان۸اشہ۸دبعاینغل۸امہرے۸خیش

 ؎  رعش۸انگنگےت۸نوےئ۸اتسمہن۸فار۸زپاھ۸رکےت۸ےھت۸۸۸۸یہی۸وت۸ارثک۸دجہت۸اےتھٹ۸ےھت۸ںوتق۸ِےیلےک۸

 اہن     وشعممق۸    ف۸      ادیپ    نم۸     قشعِ

 اہج      در۸       اف۸     ۂنتف     ف ریب      ایرِ 

ر ارثک۸۸افر ب    ای ب    ایر یھبکاک۸رعنہ۸امرےت۸۸رر ولعمؾ۸۸اسی ےتہ۔۸اس۸فتق۸ا۸ یھ۸دےیجیاعمػ۸رفامرر

ےک۸اسھت۸۸تریصب۸وک۸اگنہِ ۸اشہنٗافر۸قح۸اعتٰیل۸ںیہ۸نورہ۸ےس۸ابںیت۸قح۸اعتٰیل۸ای۸ہک۸وگنوات

 ۔رے۸ںیہ۸ایدھکیوگ۸اسھت۸اصبرت۸ےس۸ یھ

رکےت۸ہک۸۸ایرفام۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸ی۸ومالان۸اھتوناالتم۸دجمد۸اتّلم۸رضحت۸میکح

 ے۔۸یسیا۸ہ۸زیچ۸هللاے۸افر۸ذرک۸ا۸ایےک۸ذرک۸ ے۸داٹد۸هللاصبح۸وک۸ا۸دبعاینغل۸یامہرے۸ومول

ظفل۸امس۸۸ہک۸اضفء۸ںیم۸اھکید۸ںیم۸وک۸ارثک۸اہنتیئ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یوھپوپلر۸رضحت۸خیش

 اک۸فااہلہن۸رگن۸اھت۔۸اہیہٰل۸تبحمِ ۸ہی ،ھکل۸رے۸ںیہ۸هللاذات۸ا

۸یک۸تفہ۸امیلق۸ے۸ہک۸ارماء۸ف۸السنیط۸ذیاس۸دقر۸ذل۸یک۸تبحم۸قح۸اعتٰیل۸فایعق
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 ؎۸۸  ۸رکےتکس۸اس۸اک۸وصتر۸ںیہن۸ یھ۸تنطلس۸ںیم

 ردس دے۸ را وک  تسین اہبرے۸  اںی

۸اعریض۸رہ۸زیچ۸ربسکع۸اکانئت۸افر۸اس۸یک۸نویت۸ںیہن۸ہزخا ۸ردیس۸اہبر۸یھبک۸ہی فاول ۸یک۸هللا

 ؎۸۸۸  ے۔۸ارقح۸ےک۸دنچ۸ااعشر۸المہظح۸نو ۸ف۸افین

 مہ    ہن۸   الےئ۸   ںیم   اخفر۸    وک۸    اعمل۸    اسرے

 مہ    ےس۸      اعمل۸     اجِؿ     اپےئگ۸     ایک      اج ے

      یرم     وی    نو۸    ہن۸    نشلگ۸    حبصِ
ِ
 مغ    اشؾ

 مہ   وت۸      یھ    وک۸   ٓاک۸   اپےئگ     ںیم    ہ   مغ

 مغ   ف۸    درد۸   رتا۸    ںیم   رگج۸  دنخا ۸    ںیہ    بل

 مک  ے۸   اھجمس۸    ے۸   ولوگ ۸   وک۸   اعقش۸   ریتے

 مک     ف۸     فیک      ںیہن      رہسگ۸    وصقمد۸    اریم

 مخ     میلست      اریم     رس۸     ہپ     رمیض    ریتی

 مک    ف۸     شیب     وی    درد۸   ارت   ے۸    راہ۸    نو

 مہ    ےگ۸      وپںیھچ      ےس۸     تبحم۸     دار۸    راز

 مھت   ےگ۸      اجںیئ     اکش۸     ارگ۸    ےتمھت۸   ےتمھت

 مک   ہن۸      نویگ     ںیم   دؽ۸    رمے۸    مغ۸   ٓاشتِ

 داین۸ٓارخت۸ف۸الہِ ۸الہِ ۸رفِؼ 

 دؽ اصبح  رمد۸ مشخ۸  ف۸   وہشت

 دار   داین   ملح۸   ف۸   زدہ۸   از۸   رتہب

اقحل۸نو ے۸ےک۸ببس۸بس۸۸یف۸فاول ۸ےک۸ےصغ۸افر۸سفن۸ےک۸اقتےض۸افین۸هللارتہمج۸فرشتحی:

 

ل

ق۸نوےت۸ںیہ

ح
ل

۸انرایگضے۸افر۸اؿ۸اک۸ہصغ۸ف۸۸نویت۸ےیلےک۸۸هللا۸ یھ۸تبحم۸ف۸وخیش۸اؿ۸یک۸ینعی 
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۸رکات۸ے۸وت۸فاہ ۸اس۸یک۸راایتخ۸ارگ۸زدہ۸افر۸ملح۸ یھ۸دارنوات۸ے۸ربسکع۸داین۸ےیلدخا۸ےک۸۸ یھ

 ۔ںیہک۸میلح۸ای ولگ۸ےھجم۸زادہ۸ںیہک۸ہکات۸ینعیے۸۸نویت۸داین۸تین

 ے:۸نویت۸ر۸فرح۸یکاچ۸ہک۸داین۸ایزبرگ۸ ے۸رفام۸اکی

 ۔دار۸ںیہ۸ارماےئ۸داین۸ہیے۸۸،۸نویت۸ یھ۸ے۸افر۸اہھت۸ںیم۸نویت۸ یھ۸ضعب۸ےک۸بلق۸ںیم (۴

دار۸وت۸ے۸رگم۸اظبرہ۸۸داین۸ہی نویت۸ںیہن۸ے۸رگم۸اہھت۸ںیم۸نویت۸داین۸ضعب۸ےک۸بلق۸ںیم (۰

 ےس۔۸ےب۸اچرہ۸رحمفؾ۸ے۸داین۸وی ۸ہکزادہ۸ے۸

۸ یھ۸ارماےئ۸اصنیحل۸ہی،۸نویت۸ںیہن۸بلق۸ںیم۸ے۸رگم۸نویت۸رصػ۸اہھت۸ںیم۸داین (۱

 ۔الہکےت۸ںیہ۸نیزادہ

وج۸۸اتم۸ےک۸ںیہ۸نیزادہ۸ےئافایل۸ہیے،۸۸نویت۸ے۸ہن۸اہھت۸ںیم۸نویت۸ہن۸دؽ۸ںیم۸داین (۲

 ۔ب۸نوےت۸ںیہاالسلؾ۸ےس۸ّرقم۸مہیلع۸ءافر۸اایبن۸رظن۸ٓاےت۸ںیہ۸اظرہا۸ًف۸ابانط۸ًزادہ۸ہ

 یف۸زار۸ہیرِگ۸وفادئ۸ِایبِؿ 

 وہگارہ      یبص    دیرگ   ہن۸     ات

 وخمغار    امدر۸    ریشِ    ددہ۸    ےک

فقۂ۸۸امدرِ ۸ہچب(۸رفات۸ںیہن۸)۸دفدھ۸اتیپوخاربج۸کت۸لفط۸ریشرتہمج۸فرشتحی:

 

س
م

               

 ے۔۸یتیبک۸دفدھ۸اس۸وک۸د

 ؎۸۸  ے۸ایک۸شیپ۸ںیم۸یومضمؿ۸وک۸اس۸ونعاؿ۸ےس۸ونثم۸ ے۸ایس۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رفیم۸ومالان

 نبل   وجدش۸   ےک۸  لفط  دیرگ   ۸ہن  ات

۸۸۸۸۸۸۸۸   ےک۸     ارب    دیرگ    ہن۸  ات  نمچ دنخد۸۸۸

۸رکات۸ایس۸دفدھ۸وجش۸ںیہن۸رفات۸ام ۸ےک۸اتسپؿ۸ںیم۸بج۸کت۸ہچب۸ںیہنرتہمج۸فرشتحی:

 نوےت۔۸۸ربےتس۸اباغت۸رسزبس۸ںیہن۸ںیہن۸ینعیرفےت۸۸فرح۸بج۸کت۸ابدؽ۸ںیہن

 ؎۸  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸وخاہج۸جمفب۸رضحت
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 رحمف   وک۸   ھجم۸   ے۸  کلف۸   بج
ِ
 ایرکد   اتسلگ ۸    ؾ

 ایرکد  دباام ۸  لگ۸  وک۸  ھجم۸   ے۸ وخ ۸ اہےئ۸   اکش

ااترا۸وت۸دناتم۸ےک۸ٓاوسنؤ ۸ےک۸۸ںیم۸ ے۸بج۸مہ۸وک۸تنج۸ےک۸نمچ۸ےس۸داین۸قح۸اعتٰیل۸ینعی

اعوقش ۸وک۸تنج۸اک۸فطل۸ہکلب۸اےنپ۸۸ںیم۸ہ۸افر۸داین۸ایقح۸وک۸وجش۸ٓا۸رھپ۸رتمح۸ِدصےق۸ںیم

 ۔۸ایاپک۸اک۸رقب۸اطع۸رفامد۸ذاِت ۸وخد۸اینپ۸ینعیتنج۸۸احلصِ

 رکےت۸ےھت۸ہک۸بج۸قح۸اعتٰیل۸ایرفام۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸اصبح۸هللادماد۸ا۸احیج۸رضحت

 قشع۸ے۔ ٔیِرگؾ۸ابزار۸االطصح۸ںیم۸وخب۸رفان۸ٓاےئ۸وت۸اس۸اکانؾ۸اعاقشؿ۸دخا۸یک۸ںیم۸اید یک

 اکحتی

اشمرعہ۸اھت۸۸کیا۸اھت۸ہک۸وجوپنر۸رہش۸ںیم۸ای ے۸رفام۸ہیلع۸هللا۸رمدش۸رۃمح۸ےریم۸

ا سج۸اک۸رصمغ

ع

 ؎۸  اھت۸۸۸ہیفرح۸۸ۂ

 ےھجم   ربخ۸   الدے۸   یک   ایر۸۸۸۸۸ وج۸   ںیہن  وکیئ

دؿ۸۸نیت۸افر۸اس۸وک۸رظن۸گل۸یئگ۸نوایگ۸تریحہک۸اسرا۸عمجم۸وحمِ ۸ایرصمہع۸اگل۸اسیڑلےک۸ ے۸ا۸اکی

ا ۔۸فہ۸رصمغکت۸زدنہ۸راہ۸افر۸رمایگ

ع

 ؎  اھت۸۸۸۸ہیزفا۸۸اج ۸ۂ

 ےھجم  ا درھ۸   دے۸ اہب   ہ  وت۸   اکش۸   لیسِ    اے

 ۔کت۸اہبےل۸اجںیئ۸ایر ہ۸باانت۸رفان۸ٓاےئ۸ہک۸ٓاوسنؤ ۸ےک۸الیس۸ینعی

 ؎  زبرگ۸رفامےت۸ںیہ۸اکی

 
ُ
ر
 
ػ ن        سر و 

ُ
ُعی
 
        ال

 
کر        ل غرْی ھ 

ج          ور
ٗ
ای ع  ضر

 ر            ور 
ُکراھُن

                  ب
 
کر              ب غرْی د 

 
ٗل              فرق  براط 

۸رتہمج: ۸افین۸وی ۸ہکرکان۸ے)۸عیاجانگٓاوھکن ۸وک۸اض۸ےیلےک۸۸ٓاک۸ےک۸ریغ!اے۸دخا

ےک۸۸ٓاک۸ےک۸العفہ۸ یس۸!ے(افر۸اے۸دخا۸افر۸افین۸ےب۸تمیق۸اجانگ۸ یھ۸ےیلوبحمب۸ےک۸

  رکان۸ے۔۸ افر۸رااگیئ۸رفان۸اےنپ۸ٓاوسنؤ ۸وک۸ریقح۸ےیل

۸رعش۸روسِؽ ۸اعتٰیل۸هللا۸ریض۸رضحت۸دیبل۸ںیم۸فیرش۸یاخبر        ارکؾ۸۸ہنع۸اک
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مر ے:۸ای ے۸اس۸فرح۸لقن۸رفامفملس۸۸ہیلع۸هللا۸یلص
ُق کرل  در

 
  ٍۃ ارص

ُ
ر اع  ا الش ر ر قراَلر

مر 
رب   ۃُ کرل  ٍد ل  ؎۸۸  ے۸ہیبس۸ےس۸اچس۸رعش۸۸ےک۸مامؾ۸املکت۸ںیم۸اشرعی 

     ارالر 
ُ 
ا    ٍ: شر    کُل لر   مر ٗل    للر ا   خر  براط 

۸هللاوج۸تبحم۸ا۸افر۸ابلط۸ے۸نکیل۸وخب۸نس۸ول۸ہک۸رہ۸ےئش۸وج۸دخا۸ےک۸العفہ۸ے۸فہ۸افینرتہمج۸:

ق۸نو ے۸ےک۸ببس۸تبحم۸ِے۸فہ۸تبحم۸ یھ۸نویت۸ےیلےک۸

ح
لل

ے۸سپ۸اس۸۸نویت۸قح۸ہ۸

۸ےک۸اطمقب۸سج۸ےس۸تبحم۸نویگ۸رمیض۸ےس۸دخا۸اک۸مکح۸ھجمس۸رک۸افر۸دخاےئ۸اپک۸یک۸حیرشت

 ے۔۸ےس۸ٰینثتسمفہ۸بس۸اس۸رعش۸

 اکحتی

۸اھکی،فرػ۸د۸ٓاامسؿ۸یک،یھت۸اہنتیئ۸راےتس۸ںیم،زبرگ۸رفس۸رکرے۸ےھت۸کیا

۸استع۸یھت۸یک۸تبحم۸اک۸اطع۸رفام۸،۸وبقتیل۸ذرہ۸اینپ۸کیا!ہک۸اے۸دخا۸۸امیگ۸رکؾ۸ےس۸کیھباگنہ۸ِ

 ۸ےئگ۸افر۸اعمل۸ِسگرنوا۸،۸رفےت۸رفےت۸رہپف ۸۸یاطر۸ہی۔۸سب۸رگ۸داع۸وبقؽ۸نویئگ
ح

 

ن

 ّ
ت ی
 فںیہ۸ںیم۸رر

 ؎  ایاحؽ۸رفام۸ابِؿ ڑھکے۸رہ۸ےئگ۸افر۸زب

 ازا   نم۸  ہک۸  تبحم۸   تسیا  رطقہ۸  ہچ۸    ایرب

 رگ      ایدر   ف۸  وخردؾ۸   ٓاب۸   رطقہ۸     کی

 

ت

 ی

 رف۸راہ۸نو ۔۸ایاک۸در۸ایاھت۸افر۸در۸رطقہ۸ایپ۸کیرطقہ۸ے۸ہک۸ا۸تبحم۸اک۸رطقہ۸اسیک۸رب۸!۸ٓاک۸یک۸اے

اھت۸ہک۸بج۸رضحت۸۸ایےس۸رفام۸ےک۸وحاےل۸اہمیمئ۸ریسفت ے۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یرضحت۸رمدش

وت۸ٓاک۸رپ۸دناتم۸اک۸ہبلغ۸نوا۸افر۸اس۸دقر۸رفےئ۸ہک۸اؿ۸۸االسلؾ۸وک۸تنج۸ےس۸ااترا۸ایگ۸ٓادؾ۸ہیلع

۸اؿ اکش۸اہےئ۸۸ہ ےک۸ٓاوسنؤ ۸ےک۸اامتجع۸ےس۸وھچےٹ۸وھچےٹ۸ےمشچ۸نب۸ےئگ۸افر

 نوےئ۔۸ادیپ۸ؿاحیف۸ر۸نیلگ۸رسن۸،یلیبنچ۸،ار۸وپدے۸الگب۸،۸الیب۸ددناتم۸ےس۸وخوبش

 ؎۸  ہک۸۸۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸وخاہج۸اصبح۸رضحت

 مہ   رگج۸   وخِؿ   ف۸  دؽ۸   وخِؿ   بج۸  ےگ۸  رباسںیئ

 مہ    رمث    ںیم   تبحم۸    لخنِ    یھبت  ےگ۸  دںیھکی
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 رگج  ِؿ وخ  ےک۸  نو  ایگ ہہب۸   رت۸   مشچِ  کشخ۸  نویئگ

 ںیہن  رھبا۸  ا یھ  اہےئ۸ رگم۸  رما۸  دؽ۸  ےس    رف ے

 ؎  رگج۸اک۸رعش۸ے۸۸۸۸اغًابل

 اشف   وخ ۸  مشچِ اے۸ ہک۸ ے۸ زمہ۸ بج۸ اک۸  رف ے

 دے    داھکیئ     انمت۸    یک   وہل۸   ںیم   ںودن۸    رہ

 ؎۸۸۸  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رفیم۸رضحت

 دبے  ایدر نم۸  اکشِ   اغیدر   اے

 دشے      ةیز     دربل۸      اثنر۸      ات

 ۸ایٓاوسن۸در۸ےریم۸!اے۸اکش
ِ
 رپ۸فہ۸رقابؿ۸نوےت۔۸یقیقح۸نوےت۸ہک۸وبحمب

 اکحتی

اولعلؾ۸۸اےنپ۸دمرہس۸تیب۸ےیلےک۸۸یاخبر۸درسِ ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یرضحت۸رمدش

۸ےس۸رساےئ۸ریم ۸اےنپ۸ذایت۸وھپوپلر ۸رفز            رکےت۸ےھت۸۔۸۸ایےل۸اج۸فیےس۸رشت۸ہکی رہ

۔۸اب۸فوض۸التفت۸رکےت۸نوےئ۸رفس۸رکےترہ۸رفز۸،اک۸راہتس۸اھت۸لیم۸اپچن،ارقح۸اسھت۸نوات۸اھت

۸ٓاوسن۸لکن۸ٓاںیئ۸بج۸داع۸ںیم۸!۸ارتخہک۸میکح۸ایارقح۸ےس۸رفام۸ںیم۸التفت۸ہ۸ےئدؿ۸اانث۸کیا

 ۔۸وت۸ھجمس۸ول۸ہک۸داع۸وبقؽ۸نویئگ

 ؎  ےک۸ںیہ۸اردف۸افر۸دف۸افریس۸اب۸ارقح۸ےک۸دنچ۸ااعشر۸المہظح۸نو ،۸نیت

 دجسہ          زنیم           رعشِ           نویئگ

 ے    اکپٹ۸   وہل۸    ےس۸    ٓاوھکن ۸    یک    سک

 اعمل   اک۸    اگنہ۸    یک   اؿ۸    ہپ۸   دجسہ۸    زنیم

 رگج    وخِؿ    رما۸   اھت۸    ربانس   وج۸   ایگ  ربس

 اجات   یھ  پھچ۸  فہ۸  وت۸ نوات۸  ارگ۸  رطقہ۸  اکی

 ایدر  اک۸   وہل۸   یگ  ۸اپھچےئ  اخک۸  فرح۸  سک
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 اعےقش      دجسہ۸      ہب۸       دیرگ      اجک۸      رہ

 ے      ٓا ۸     میرح      ابدش۸     زںیم    ٓا 
ہ

 

ش
 

 یقیقح۸اس۸فتق۸اس۸اشنہشہِ ۸قح۸رفات۸ے۸فہ۸زنیم۸اعقش۸ِدجسہ۸وکیئ۸رپ۸احبتل۸ِسج۸زنیمرتہمج:۔

 
ِ
 ر۸ےس۔رقب۸ےک۸اابتع۸ِتیے۸اغ۸نب۸اجیت۸اشہ۸اک۸رحؾ

 وجسد       در      دناتم۸       اکشِ      ۂرطق

 ومند      یم      اہشدت۸       وخِؿ       رسمہی

۸۸تلِاحب ۸اگردجسہ ۸رطق۸یک۸انگہ ۸دیہشۂدناتم۸اک ۸رطقہ( ۸ےک۸وخؿ۸یک۸ف اکش۸)ٓاوسن۸اک

دف۸رطقف ۸ےس۸۸کیےک۸زند۸فارد۸ے۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ںیم۸فیرش۸ثیدح۸۔رکات۸ے۸یرسمہ

ےک۸وخػ۸ےس۸الکن۸نو۸دفرسا۸رطقہ۸۸رطقہ۸ٓاوسن۸اک۸وج۸قح۸اعتٰیل۸کیا۸:رطقہ۸ںیہن ڑبھ۸رک۸وکیئ

 رگا۸نو۔۸ںیم۸اہجد ینعیدخا۸ںیم۸وخؿ۸اک۸وج۸راہِ 

 اکحتی

۸رپ۸ےہب۸نوےئ۸ٓاوسنؤ ۸ے ے۸اےنپ۸رہچرۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یابر۸رضحت۸رمدش۸کیا

رضحت۸۸رے۸ریپہک۸امہ۸ایافر۸رفام۸رپ۸لم۸ایل۸رپ۸افر۸داڑیھ۸ےوک۸ےلہپٓاوھکن ۸رپ۸رھپ۸مامؾ۸رہچ

۸ںیم۸تیرفا۸یک۸ثیدح۸کیرکےت۸ےھت۔۸رھپ۸ارقح۸ ے۸ا۸ایک۸ہ۸اسیا۸ یھ۸ہیلع۸هللارۃمح۸یاھتون

۸ےہنع۸بج۸رفےت۸ےھت۸وت۸ٓاوسن۸اےنپ۸رہچ۸اعتٰیل۸هللا۸یضدمحم۸نب۸دکنمر۸ر۸احصیب۸کیہک۸ا۸اھکید

ٓاگ۸اس۸۸ے۸ہک۸منہج۸یک۸یچنہپ۸تیرفا۸ہیرکےت۸افر۸رفامےت۸ہک۸ےھجم۸۸ایل۸رپ۸الیھپ۸افرداڑیھ

 اہج ۸ٓاوسن۸ےچنہپ۸نو ۸ےگ۔۸۸۸ہن۸ےچنہپ۸یگہگج

 دحثی

ےک۸وخػ۸ےس۸ذرا۸۸هللافملس۸اک۸اراشد۸ے۸ہک۸سج۸ٓاھکن۸ےس۸ا۸ہیلع۸هللا۸وضحر۸یلص

وک۸۸ےاس۸رہچ۸اعتٰیل۸هللارپ۸رگات۸ے۸ا۸ےےک۸رس۸ےک۸ربارب۸لکن۸رک۸رہچ۸اس۸ٓاوسن۸وخاہ۸فہ۸یھکم

 ۔ںیہ۸ےتیٓاگ۸رپ۸رحاؾ۸رفامد
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 دحثی

۸لکشم۸ے۸ےسیج۸ہ۸اسیاجان۸ا۸ےک۸وخػ۸ےس۸رفےئ۸اس۸اک۸ٓاگ۸ںیم۸هللاوج۸صخش۸ا

 فاسپ۸اجان۔۸دفدھ۸اک۸نھت۸ںیم

 دحثی

ٓاک۸۸ایک!دخا۸۸ہک۸اے۸روسِؽ ۸اہنع۸ ے۸رعض۸ایک۸اعتٰیل۸هللا۸رضحت۸اعہشئ۸ریض

فملس۸ ے۸۸ہیلع۸هللا۸ےگ۸؟۸وضحر۸یلص۸اجںیئ۸۸ےس۸ھچک۸ولگ۸ےب۸اسحب۸تنج۸ںیمتّما  ۸یک

 رکےک۸رفات۸ے۔۸۸ایدوج۸اےنپ۸انگنو ۸وک۸۸!اہ ۸:ایرفام

 دحثی

اطع۸ ہیاانپ۸اس۸اعتٰیل۸هللا۸۸وک۸نو ۸ےگ۸نج۸ےسیا۸ےک۸دؿ۸است۸ٓادیم۸تمایق

۸رکے۸افر۸اس۸یک۸ایدوک۸۸اعتٰیل۸هللا۸ںیم۸ے۸وج۸اہنتیئ۸فہ۸صخش۸ یھ۸کیا۸اؿ۸ںیم،ےگ۸رفامںیئ

 ۔ٓاوھکن ۸ےس۸ٓاوسن۸ےنہب۸ںیگل۸فہج۸ےس۸اس۸یک

 اک۸وقؽ  بعک۸اةحر۸۸رضحت

دخا۸ےک۸۸ہک۸ارگ۸ںیماجؿ۸ے۸۸یریم۸سج۸ےک۸ےضبق۸ںیم۸ہک۸مسق۸اس۸ذات۸یک۸ایرفام

دنسپ۸ے۸اس۸ابت۸۸ایدہےھجم۸ز۸ہیوت۸۸رشخر۸رپ۸ےنہب۸ںیگل۸ےوخػ۸ےس۸رفؤ ۸افر۸ٓاوسن۸ریم

 وسان۸دصہق۸رکف ۔۸ےس۸ہک۸اہپڑ۸ےک۸ربارب۸ںیم

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ رضحت۸رفیم

 رگج    وخِؿ     ںیب   ہب۸   انماجمت۸    در

 ۔۸ےیجیل ھکیرگج۸اک۸وخؿ۸د۸ےریم انماجت۸افر۸داع۸ںیم۸یریم!اے۸دخا۸رتہمج:

 ؎  نوا۸۸۸۸یدؿ۸وس۸رک۸اےنھٹ۸رپ۸زابؿ۸ےس۸اجر۸کیارقح۸اک۸رعش۸وج۸اسک۸درد۸ےس۸داع۸رکراہنو ۔۸ینعی

 ہتخیٓاف     قح۸      ذاِت   اب۸    را۸       رفح

 ٓاہتخیم     داع۸        ادنر۸      دؽ۸      دردِ 
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۸افر۸داعؤ ۸ںیم۸نوےئ۸ںیہ۸ےیکاسھت۸فاہتسب۸ےک۸۸رفح۸وک۸قح۸اعتٰیل۸دخا۸اینپ۸اعاقشِؿ رتہمج:

ارگ۸رفان۸ہن۸۸ےیلاس۸۸ںیہن۸ںیم۸راےنپ۸اایتخ۸ہیرگ۸۔۸وتقیفنوےئ۸ںیہ۸ےیکدؽ۸اشلم۸۸اانپ۸دردِ 

 ؎  دےیھکیےک۸رکؾ۸اک۸ماماش۸۸وصرت۸انبرک۸قح۸اعتٰیل۸ٓاےئ۸وت۸رف ے۸فا ی

 اغبل  سیھب  مہ۸   اک۸   ف ریقف  رک۸   انب

 ںیہ    ےتھکید    رکؾ۸    الہِ      ماماشےئ

 اراشداکقیاںورکب۸دص۸رضحت

۸ےیلےک۸۸ہیرگ۸وتقیفِ۔انبےل۸وصرت۸ہ۸ہک۸ارگ۸رفان۸ہن۸ٓافے۸وت۸رف ے۸یک۸ایرفام

اماتگن۸۸ٓاںیھکن۸یسیٓاک۸ےس۸ا۸ںیم۸!رکات۸رے۸ہک۸اے۸دخا۸داع۸ یھ۸ہی یک۸فیرش۸ثیدح

ٓاوسن۸وخؿ۸۸ہی(نو ۸لبق۸اس۸ےک۸ہک۸)ٓارخت۸ںیم۸نو ۸وج۸ٓاک۸ےک۸وخػ۸ےس۸رف ے۸فا ی

 ٓاگ۸ےک۸ےلعش۔۸افر۸ڈاڑںیھ۸ںیفنواج

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸۸رۃمح۸اہلل۸ومالان۸رفیم

 اہ     اخک۸    رب۸    وخ ۸     وت۸     ینیب    اجک۸    رہ

 ام    مشچِ   از۸   ٓا ۸   ہک۸   دا ۸  یم  ںیقی  سپ

۸۸رپ۸وخؿ۸ےک۸ٓاوسن۸زپے۸ںیہ۸ہک۸زنیم۸وھکید۸ یھ۸اہج ۸ںیہکرتہمج:       ہک۸۸رکانیل۸نیقیوت

۸ارگے۸ںیہ۸ہیٓاوھکن ۸ےس۸۸یک۸ہ۸رفیم۸نیالجؽ۸ادل ۸افر        ہیہک۸رگ۸ایاقمؾ۸رپ۸رفام۸کی۔

 ؎۸  ے۸۸۸ہیف ۸اک۸ڑبا۸رسامانگہ۸اگر یف۸زار

 اہ         ہیرسام       یوق      یزار      ف۸      رگہی

 

 وک  ےرطق  اک۸  ےک۸    انگہ۸اگر  اکش۸ِ   لیلج  اے

 رپ     داون    وس۸  ےک۸   حیبست    یرت    تلیضف    ے
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 اعاقشِؿ۸قح۸اوحاِؽ 

 ہ    وشعمؼ۸  ؽایخ  ریغ   ہچ   رہ

 زلگار   ںود  ارگ  اہ ۸  قشع۸  اخرِ 

 رتہمج۸فرشتحی:
ِ
نو۸اس۸۸ؽاک۸ایخ۸ یس۸ےیلاؿ۸ےک۸۸اینو۸۸ؽاؿ۸اک۸ایخ۸ای ینعیےک۸العفہ۸۸یقیقح۸وبحمب

 زلگار۸ولعمؾ۸نوات۸ے۔۸ںیماخ۸ر۸ے۸ارگہچ۸وصرت۸۸ے۸بس۸اخر۸ہ۸ یھ۸ؽےک۸العفہ۸وج۸ایخ

۸ے۸بج۸دؽ۸ےک۸اخقل۸افر۸امکل۸اک۸ونر۸دؽ۸ںیم۸۸رفنش۸نویتت داین۸دؽ۸یک

 ۔ے۸ریاؿرھگ۸اک۸امکل۸ٓااجےئ۸فرہن۸فہ۸دؽ۸ف۸الہکات۸ے۸سج۸ںیم۸ٓااجےئ۔۸رھگ۸ٓاابد۸فہ

 ؎  ےتھکل۸ےتھکل۸ومزف ۸نوایگ۸رصمہع۸ا یھ۸ہی

 دؽ  فہ۸  ے۸   ریاؿف ے۸  ںیہن وت۸  ںیم دؽ۸  سج

ےک۸وطافؿ۸ابغ۸ف۸اہبر۸ولعمؾ۸نوےت۸۸افر۸اپین۸ےک۸زلگا۸ر۸اکےٹن۸رظن۸ٓاےت۸ںیہ۸وک۸یکشخ۸ویلھچم 

نواتکس۸ے۸وج۸۸وک۸قشع۸ے۸درالص۸وبحمب۸فہ۸ ےس۸ویلھچم۸ے۸ہک۸اپین۸ہی۔۸اس۸اک۸ببس۸ںیہ

اخص۸ے۔۸رفامےت۸۸ےیلےک۸۸تفص۸رصػ۸قح۸اعتٰیل۸ہینو۸افر۸۸تایح۸افر۸اجِؿ ۸تایح۸ااسسِ 

 ؎۸  رعض۸رکےت۸ںیہ ۔۸ومالان۸رفیمرت۸ںیہ۸بیرق۸اجؿ۸ےس۸ یھرگ۸۸یمہ۸اہمتر :ںیہ

 نکم    زعمفمل۸     قشع۸    از۸    رکؾ۸     از

 نکم      وغشممل۸     شیوخ      ذبرکِ     زج

المزتم۸قشع۸۸قشع۸ےس۸رحمفؾ۸ہن۸رفام۸افر۸اینپ۸اےنپ۸رکؾ۸ےس۸ےھجم۸معنِ!اے۸دخا۸رتہمج:

 ؎  وغشمؽ۸ہن۸رفام۸۸۸۸ددنھے۸ںیم۸العفہ۸ یسےک۸۸اید اینپ۸ینعیےس۸زعمفؽ۸ہن۸رفام۔۸

 اچےیہ   اہسرا    اک۸     ےنیج    وک۸     ھجم

 اچےیہ    امہرا۸     دؽ۸       اہمترا۸      مغ

ر                                                         

 

ت

 

 اخ

 ؎ ے۸۸۸۸نواجیت۸چیہ۸ یھ۸زہادیگافر۸اش۸۸بج۸رفح۸وک۸اطع۸نواجات۸ے۸وت۸اشہاک۸قّلعت۸قح۸اعتٰیل۸فایعق
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 ابہتخ      در۸       زہشادیگ      ف۸        اشہ

 اسہتخ       یبیرغ    در۸     وت۸     ےئپ۸      از

 رفمت                                                                        

تبحم۸۸ٓاک۸یک۸ینعیے۸۸ایجت۸دوک۸۸افر۸زہشادیگ۸ٓاک۸ےک۸اعوقش ۸ ے۸اشہ۸!اے۸دخارتہمج:

 ؎  ے۸۸رغتب۸ےس۸وماتقف۸رک ی۸ےیلے۸افر۸ٓاک۸ےک۸۸ایےک۸داؤ ۸رپاگلد

        نو ۸     اکچ۸      دے۸     اعمل۸     دفون 

م

وو 

 

س
تک ب

 

 یگ  اجےئ۸    ی    ایک   ےس۸  مت۸    ےم۸    رگا ۸    ہی

د

 

ت
 فبمب

 رفےئ   امبہ۸    رظنے۸   زام ے۸   دؽ۸    رفباغِ 

 نوےئ ف۸ اہےئ۸ رفز۸ ہمہ۸  اشہ رتچ۸ ہک۸ ہہب۸  ازا 

۸اید یک۸بلق۸ےس(۸قح۸اعتٰیل۸بلق۸ےس۸)وکسِؿ ۸ہک۸رفاغِ ۸زبرگ۸رفامےت۸ںیہ۸اکیرتہمج:

 ؎  ےس۸وج۸رسرپ۸نو۸افر۸تنطلس۸اک۸وشر۸ف۸لغ۸نو۸۸۸یرتھچ۸معن۸افر۸ذلت۸رتہب۸ے۸اس۸اشہ۸یک

 اخاقین   ہب۸   دش۸  ققحم۸  ٰینعم  ںیا  یس از۸  سپ

 ینامیلس  کلمِ  از۸  ہہب۸    ںودؿ۸  ابدخا۸  ؾدکی  ہک

اسسن۸۸کینوا۸ے۸ہک۸ا۸ہیوک۸۸اسؽ۸اک۸رجتہب۸اخاقین۸ہک۸سیت۸زبرگ۸رفامےت۸ںیہ۸اکیرتہمج:

 ےس۸الضف۸ے۔۸ینامیلس۸دخا۸ےک۸اسھت۸وغشمؽ۸نوان۸تنطلسِ

 اکحتی

اشؿ۸ف۸وشتک۸افر۸رکشل۸۸اشہ۸االسلؾ۸اےنپ۸تخت۸رپ۸عم۸اینپ۸ہیلع۸ؿرضحت۸امیلس

 ے۸۸املسمؿ۸ا یتم۸رپ۸ یس۸ےل۸اجرے۸ےھت۸ہک۸زنیم۸فیرشت۸رپ۸اڑےت۸نوےئ۸ںیہک۸ےک۸نوا

۸اس۸اک۸ونر۸زنیم۸هللابر۸احبسؿ۸ا۸کیا وک۸وبعر۸رکات۸نوا۸۸اشہ۸ےس۸ااھٹ۸افر۸اؿ۸ےک۸تختِ ۸اہک۸،

تخت۸رپ۸الؤ۔۸بج۸فہ۸۸ےہک۸اس۸صخش۸وک۸اڑا۸رک۸ریم۸ایوک۸مکح۸د۸آاامسؿ۸کت۸اچنہپ۔۸ٓاک۸ ے۸نو

۔۸ےس۸افرپ۸الچ۸ایگ۸اشہتخت۸ِ۸ےسج۸اک۸ونر۸ریم۸لمع۸ایک۸ ے۸ایک۸مت:ایک۸ایتفاحرض۸نوا۸،۸در
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۸تختِ ۸ےانہک۸ریم۸هللابر۸احبسؿ۸ا۸کیا۸اہک۸ریت۸ایاہک۸اھت۔۸رفام۸هللا ے۸احبسؿ۸ا۸ہک۸ںیم۸رعض۸ایک

 ابیق۸اک۸ونر۸ہشیمہ۸هللاحبسؿ۸ا۸نکیل۸نواجےئ۸یگ۸تنطلس۸وت۸متخ۸وی ۸ہکےس۸الضف۸ے۸۸ینامیلس

 ؎  ے۸۸۸تنطلس۸ےس۸الضف۸۸یک۸دفون ۸اہج ۸انؾ۸افر۸اؿ۸اک۸ذرک۸اک۸رے۸اگ۸۔۸ولعمؾ۸نوا۸ہک۸قح۸اعتٰیل

 نورک   رغض۸  ےب۸   ےس۸  بس۸  وج۸   ےھٹیب   ںیم   اید   یک   دخا

 اھت     امیلس     تختِ     ںیمہ   رھپ۸      یھ     ایںور    اانپ۸    وت

د                                                                                           

 

ت
 فبمب

 ٓاےئ   ہن۸   ےک۸  اکم ۸   ف۸   وکؿ۸   ںیم    فتعس۸   وج

 امسےئ    ٓارک۸   ںیم      دؽ۸     رمے۸    ےس۸     رکؾ

ر                                                                                          

 

ت

 

 اخ

 ؎   اخص۸اک۸اطع۸نوان۸ے۸۸اخص۸افر۸قّلعت۸ِٓا ے۸ےس۸رماد۸یلجت ۸۸دؽ۸ںیمےک۸ومنم۸ےک۸اعتٰیل۸قح

          ےب۸      ااصتےل
ک

 

ی
تف  سایق      ےب۸        ی

      تسہ
ّ
 انس      اباجِؿ       را۸     اانلس۸     رب

 

 ٓاات   ںیہن  ںیم  ھجمس۸ ے۸ ٓاات۸  وت۸  ںیم  دؽ۸  وت۸۸

 ے   یہی   ؿ۸اچہپ   یرت   سب۸   ےئگ۸   اجؿ۸   مہ

 

 ایھٹ  اجگ۸   یرم   ہوخادیب    یتسہ   نت۸   ہمہ

 وک  ھجم۸  را۸اکپ   ے۸  اس  رمے۸  ےس۸  وم۸  نُبِ رہ

ر                                                                               

 

ت
 اص

ر    وک۸    اہج ۸     الہِ      ںیہن    لہس۸    انھجمس ت

  

 اخ

 
ِ
 ے     یتسگر      زدنیگ      وکیئ    قشع۸    انبؾ

 

     ہن۸    رفزاگر۸     ہن
ِ
      اابسب

ع

 

ن

 
ّ
یت

 

 

 وک     اس۸    ش

 ے    یتسگر    فہ۸    ےس۸    اہبرف ۸    بیجع    رگم
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 ٓاہتسہ  ٓاہتسہ  نوےئ۸  ےریم  فہ۸ افر ےک اؿ۸  مہ

 ٓاہتسہ   ٓاہتسہ۸    یرم   ے۸    الیئ    رگن۸   تبحم

ر                                                                       

 

ت

 

 اخ

 ؎  اک۸ااعنؾ۸المہظح۸نو۸۸۸۸هللاقلعت۸عم۸ا۸ارقح۸ےک۸دف۸رعش۸ںیم

 امجن   ف۸    ہم۸    رخ۸      امجِؽ     وھبؽ۸    فہ۸    یئگ

 یسگر    ےس۸     ٓااتفب۸     رِخ   وج۸   رظن۸   رمی

 

 فتعس    ںیاب     یھت  گنت  اےس۸    اکانئت    ہی

 یسگر    ےس۸  اتعب۸  ےک۸  اس۸  وج۸   تایح   وکیئ

اپک۸اک۸قلعت۸ے۸وج۸زہارف ۸امہ۸اپرف ۸ےس۸۸ذاِت ۸یک۸اشہنٗ  ٓااتفب۸ےس۸قح۸اعتٰیل۸رِخ ۸رماد

 ؎  رپ۸اطع۸نوات۸ے۸۸۸۸ےرظن۸ف۸بلق۸اچب ے۸ےک۸اجمدہ

  ے  مہ۸   زہارف ۸   وخردیش۸ ف  ہہم۸  ڈاےل۸    وتڑ

  ے   وت۸   ةیز    رِخ    ایداھک  اجےک۸   ںیہک   ت

 

 وہل  اک۸  اتفل۸  دردِ  ےس۸ رگ۸  یریم ے۸  راہ۸  ہہب

 ای اگنچر  یک  قشع۸ںیم روگ ۸۸ ںیہ  رکیت  رصق

 

 اچےیہ    اج ۸     یرت       ے۸     دؽ۸    رتا۸     ے

 اچےیہ     ارام ۸      وخِؿ      ےس۸   ھجت۸    وک۸    اؿ

ر                                                                          

 

ت

 

 اخ

۸اافلظ۸ یھ۸اابکشرٓارزف۸ےس۸بج۸ہتسکش۸دؽ۸نورک۸۸رتِک ۸وکیئ۸اہ          اسھت۸۸داع۸اماتگن۸ے۸افر

 ؎  ہن۸دے۸رے۸نو ۸۸۸

 ںیم  رگن۸  ےک۸  وہل۸ ےس۸ ٓاوھکن ۸ اکش۸  ںیہ  رے۸ ہہب

 دےیھکی       زابین     ےب۸     ہی    یک     قشع   هللا    هللا
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 ؎  قشع۸ے۸احؽ۸ے۸افر۸زابِؿ ۸اک۸انؾ۸زابِؿ ۸اس۸داعےئ۸ےب۸زابین۸وت

 ہ    رت۸   رفنش۸   زاب ۸    ےب۸  قشع۸   کیل

 رتیق۸تبحم۸ںیم۸یک۸رک۸قح۸اعتٰیل۸ے۸ہک۸اؿ۸ےک۸اپس۸ھٹیب۸یہیاچہپؿ۸۸ےک۸اعوقش ۸یک۸اعتٰیل۸قح

اجؿ۸افر۸ےب۸دقر۸نواجےئ۸افر۸دخاےئ۸اپک۸رپ۸امؽ۸ف۸زعت۸،۸دؽ۸ف۸۸افین۸ٓاوھکن ۸ںیم۸نو۸افر۸داین

اربک۸اہشدت۸التش۸رک ے۸ےگل۸افر۸اہجد۸ِ۸اِؿ نواجےئ۸افر۸اجؿ۸رطضم۸دیم۸ااک۸وشؼ۸دیپ۸ےنید

۸یک۸ینعی ۸مکحِ ۸سفن۸ےک۸رُبے۸اقتوض  ۸رپ ۸رجنخ۸ویپ۸ایہٰل۸رگدؿ رفح۸۸رکےک۸اینپ۸ہ اک

 

 

ب

 

س
ک
ا 

ع

 س۸رک ے۸ےگل۔۸اہبر۸وسحم۸اتزہ۸یک۸تدص۸ایح۸رس۸ںیم۸میلستۂ

 ؎  ارقح۸ےک۸دنچ۸ااعشر۸المہظح۸نو ۸۸۸

 رگج   درِد۸   اے۸    نو   ذلت۸   یک   اید   یک  اؿ۸   ںیم   دؽ

۸    ایک    رتا۸    رھپ  رحس    ٓاہ۸ِ      یرت     ایک     افر۸   مغ۸   اشؾِ

 رمق ف۸  سمش۸  اے۸  ےس۸  مت۸  ے۸   ںیہن  رفنش۸  ھچک۸   وت۸  دؽ

 رمق    ف۸     سمش۸    دفرسے۸   ھچک۸   ںیہ    ےک۸    دؽ۸   اکانئِت 

 ریغب    ےریت   وکس ۸   اتلم۸    ںیہن    اھکید   ہی     ے۸    ںیم

 رب    ف۸      رحب۸      اکانئِت     لک۸  ےھجم۸   نو۸    احلص۸   ہچ   رگ

 وک      ارفاح    اؿ۸   ےس۸   ھجت۸   ے۸   راہطب۸    ایک   دخا۸    اے

 زر    ف    امؽ۸   دص۸  اب   نیچ   وج۸    ںیہن    اپیت   رتے۸   ےب

 ارگ   نو ۸   اترے۸  ےک۸   مغ۸    ےک۸   اؿ۸   ہپ۸    دؽ۸    ٓاامسؿ

 رطخ   ےب۸   زنمؽ۸  نو۸  ےط۸    یھ   ںیم   کیاتر   بشِ   رھپ

 زدنیگ     وکیئ     دفر۸      ےس۸     زدنیگ      اجؿ۸     ے۸    رگ

ر    ے۸    یتیرکد        خلت ت

  

 رحس     ف۸       اشؾ۸        یخلت       اخ

 ایک    اکؾ۸      ڑبا۸      ے۸    مغ۸   رتے۸    ہک۸    ےیہک   وت۸     فہ

 رکان      وگارا۸       تسیز       مغ۸       اھت۸       لکشم۸      فرہن
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وت ۸ےس۸رحمفؾ۸رضفر۸نوان۸زپات۸ے۸رگم۸وک۸رحاؾ۸افر۸اناجزئ۸ّذلسفن۸۸ےک۸راےتس۸ںیم۸قح۸اعتٰیل

۸یک۸ردقر۸ف۸زنمتل۸اک۸ایعم۸وت۸ااسنین۸ےس۸انچب۸ہ۸باپاخئہن۸اشیپ ۸فیلکت۸راہ۸ںیم۸ے۔۸رھپ۸دخ۸ا

۸ےافر۸وکسؿ۸اطع۸نوات۸۸ف۸فیک۸دنچ۸دؿ۸اک۸وت۸اجمدہہ۸ے۸رگم۸رھپ۸بلق۸ف۸رفح۸وک۸وج۸نیچ۸ااھٹ ے۸ںیم

ذعاب۸۸تیوت۸اہن۸زدنیگ۸یک۸انگہ۸اگرنواتکس۔۸۸ںیہن۸رسیم۸ یھ۸وخاب۸ںیموک۸۸انگہ۸اگر دخبا۸فہ۸ یس

رہ۸۸ہشیاک۸ادن۸ہاک۸وخػ۸اخقل۸ےک۸اسےنم۸رفایس۸روسایئ۸ولخمؼ۸ںیم۸۔ے۸ںیم۸افررسااپ۸فیلکت

 ؎  ے۸۸۸۸ اتدفزخ۸ےک۸ادنر۸ڈاؽ۸د۸ںیم۸ہ۸وک۸زدنہ۸دروگر۸رکےک۸داین۸ فتق۸اس۸ےک۸دؽ۸ف۸دامغ

 اعمل   اک۸    اگر   انگہ۸   کیاتر  ے۸   انتک۸    ا ػ

 اعمل      اک۸    اربار۸    ے۸    ومعمر۸   ےس۸    اونار

د  ۸اصبحومالان۸دمحم۸امحت

اپات۸ے۸رگم۸بلق۸ف۸رفح۸وک۸رہ۸فتق۸ذعاب۸۸ت۸انگہ۸یکّذل۸اک۸مسج۸اعریض۸انگہ۸اگرہک۸۸ہی الخہص

۸بلق۸ف۸رفح۸وخااشہت۸وک۸وتڑ۸رک۸اےنپ۸فاےل۸سفن۸یک۸هللارگاتفر۸اپات۸ے۸افر۸ا۸ںیم۸ےب۸وکسین

 ۔وخوبش۸وسحمس۸رکےت۸ںیہ۸دایمئ۸۸یکوکسؿ۸افراہبر۸تّنج۸الافین۸ںیم

افر۸ٓااسؿ۸ے۸۸وصرت۸رجتہب۸یک۸کیےل۸افر۸ا۸ھکیاچے۸رجتہب۸رکےک۸د۸سج۸اک۸یج

 ‘‘راتح۸اولقلب’’فظع۸۸کی ے۸ا۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاالتم۸ومالان۸اھتون۸اس۸وک۸رضحت۸میکح

اتلم۸ے۸۸ؿدخا۸ےس۸دول ۸وک۸اانیمط۸ے۸ہک۸رصػ۸ذرکِ یدخافدن۸ے۸۔۸فہ۸رفامِؿ ۸ایرفام۸ؿایب۸ںیم

 ۸افر۸ذرکِ

ّ ک ل

سج۸دقر۸۸ینعیرمت۸نواگ۸۸ؿدرہج۸اک۸اانیمط۸اک۸نواگ۸ایس۸ہجککشم۸ے۸۔۸ذرک۸سج۸در۸ی

۸اانیمط۸اکلم۸نواگ۸ایس۸ذرکِ ۸ارگ۸ذرک۸ِؿدقر ۸افر انگنو ۸ےک۸۸ینعیانصق۸ے۸۸اکلم۸اطع۸نواگ۔

۸ؿدقر۸اانیمط۸نو۸وت۸ایس۸یمک۸مسق۸یک۸ یس ںیم۸ف۸تیفیک۸تیمک۸ذرک۸یک۸ایاراکتب۸ےک۸اسھت۸اسھت۸

رکات۸رے۸۸انصق۸ یھ۸نو۔۸افر۸ذرک۸ِدرےج۸ںیم۸ےلم۸اگ۸رضفر۸وخاہ۸ یس۸ؿرگم۸اانیمط،انصق۸نواگ۸

۸انصق۸ے۔۸سج۸فرح۸وچب ۸ےک۸رحفػ۸رشفع۸ںیم۸ذرک۸ِیہی  یھ۸ہعیاکلم۸اک۸ذر۸ذرک۸ِوی ۸ہک

۸ٓاہتسہ۸دمعہ۸رحفػ۸ےننب۸انصق۸قشم۸رحفػ۸ےس۸ٓاہتسہ۸رگم۸ایس۸افر۸رخاب۸ےتنب۸ںیہ۸ےھڑیٹ

نورک۸انھکل۸وھچڑدے۸اگ۸وت۸اکلم۸رحفػ۸۸ویسہچب۸انصق۸رحفػ۸ےس۸ام۸۔۸سپ۸ارگ۸وکیئ۸ےتگل۸ںیہ

۸سپ۸سج۸فرح۸ےس۸نوےکس۸ذرک۸۸ےیلےک۸۸ےس۸ہشیمہ ۸نواجفے۸اگ۔ اجفے۔۸۸ےیکرحمفؾ
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 ے۔ دیفم۸بلق۸ےک۸اسھت۸ یھ۸شیقح۸وشت۸ہک۸ذرک۸ِرفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸رضحت۸وگنگہ

افر۸۸وھکیےک۸اپس۸رہ۸رک۸د۸ف ے۸ہک۸ھچک۸دؿ۸اریم۸ہیوصرت۸۸فہ۸رجتہب۸یک۸اہ ۸وت

۸رک۸د۸هللا۸ھچک۸دؿ۸ یس سک۸وک۸۸ؿرکولےگ۸ہک۸اانیمط۸رھپ۸وخد۸ہلصیف۸وھکیفاےل۸ےک۸اپس۸رہ

۸ھکیانمتبس۸اس۸ےک۸اسھت۸د۸رانہ۸اچنو۸اینپ۸تبحص۸ںیم۸فاےل۸یک۸هللاحلص۸ے۔۸اہ ۸سج۸ا

ے۸ہک۸اس۸۸ےس۸وخد۸وخبد۸ولعمؾ۸نواجیت۸ےنھٹیب۸ںیم۸سلجم۸ول۸وج۸دنچ۸دؿ۸ٓا ے۸اج ے۸افر۸اس۸یک

 ۔ولعمؾ۸نویگ۸ارتیت۸ابت۸بلق۸ںیم۸یک

۸اثمؽ۸اطع۸رفامیئ۸کی ے۸ارقح۸وک۸ا۸قح۸اعتٰیل۸ےیلانمتبس۸اک۸وہفمؾ۸اھجمس ے۸ےک۸

ےک۸ادنر۸ڈارٹک۸ڑچاھات۸ے۸وت۸ےلہپ۸دفون ۸ےک۸وخؿ۸ےک۸۸اک۸وخؿ۸ یس۸ہک۸بج۸ یس۸ہیے۸فہ۸

فرح۸رفح۸۸ڑچاھات۸۔۸سپ۸ایس۸وت۸رھپ۸اس۸وخؿ۸وک۸ںیہن۸ےتلم۸رگفک۸المات۸ے۸ارگ۸رگفک۸ںیہن

 ۔اچےیہ انمتبس۸وک۸ھجمس۸انیل۸یک

۸ے۸افر۸راتح۸دایمئ۸یدمت۸وھتڑ۸اجمدہہ۸یک۸راےتس۸ںیم۸ےک۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ہیالخہص۸

۸یک اجترت۸۸ہیے۔۸سپ۸۸دایمئ۸افر۸فیلکت۸یدمت۸وھتڑ۸ذلت۸یک۸ںیم۸زدنیگ۸ے۸افر۸انگہ

اک۸۸ےفاےل۸اکلم۸دنب۸هللا۸لقع۸ےس۸رکےل۸افر۸دلج۸ یس۸اینپ۸وخد۸ہلصیف۸ںیہن۸ایے۸۸شخرہ۸فا ی

نج۸۸ینعیاک۸العج۸رکاےل۸۸بس۸احؽ۸ہہک۸رک۸اےنپ۸ارماض۸رفاحین۸دانم۸ڑکپےل۸افر۸اانپ۸رُبا۸الھب

ولعمؾ۸رکےک۸لمع۸رکے۸افر۸اؿ۸ےس۸۸نو۸اؿ۸ےس۸اتب۸رک۸دتریب۸اعدت۸ہن۸وھچیتٹ۸انگنو ۸یک

۸ا۸ یھ۸داعںیئ دفون ۸فاےل۸نب۸رک۸۸هللا۸دلج۸ٓاک۸ یھتہب۸۸!اعتٰیل۸هللارکاات۸رے۸۔۸اؿ۸اشء

 ےگ۔۸۸امؽ۸نواجںیئ۸المعن۸ےس۸ام۸یک۸افر۸رپ۸وکسؿ۸زدنیگ۸ؿاانیمط۸ںیم۸اہج 

 رفامےت۸ےھت۸ہک۸اجمدہہ۸ںیم۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاالتم۸ومالان۸اھتون۸رضحت۸میکح

۸رفح۸ںیم۸نویت۸مسج۸وک۸فیلکت۸انگہ۸وھچڑ ے۸ںیم۸ینعی نوات۸ے۔۸۸اونر۸دیپ۸ے۸رگم۸بلق۸ف

 ؎  وہک۸ےگ۸۸۸۸ہیرھپ۸زبابؿ۸احؽ۸،اک۸رقب۸اطع۸نوات۸ے۸۸اعتٰیل۸هللاے۸،۸ا۸الحفت۸اطع۸نویت۸یک۸امیؿا

 ایوگ   ںیم  تنج۸  رات۸  دؿ۸  نو ۸  راتہ۸    ںیم

 ںیہ   ای اکلگر    فہ۸     ںیم  دؽ۸   ابغ۸   رمے

۸المہظح۸نو ۸وج۸ارقح۸ ے۸اےنپ۸تخل۸رگج۸۸ےک۸ابرے۸ںیم۸اجمدہات        ارقح۸ےک۸دنچ۸ااعشر

 ؎  ےھکل۸ےھت۸۸۸۸ےک۸ےلسلس۸ںیم۸بیف۸اتد۸رتتیب۸ومالان۸دمحم۸رہظم۸ہملس۸ٗیک
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 کچل   یک  زناتک۸  یک ٓانو ۸ فہ۸ اج ے۸  ایک  اہےئ

 کمچ   یک  وحادث۸  ربؼ۸   نو۸  ہن۸  رپ۸  نمیشن  سج

 رحس    ابد۸    یتخس    ںیم   نمچ۸    ے۸   اتہس۸   ہچنغ

 کہم یک ول ۸وھپ ے۸۸نویت اطع۸ ںیم دانم۸ ےک۸ اس

 ابص   ونممؿ۸   یھ   وخوبش۸    یک     ویلک   دؾ۸   حبص

 کٹچ  ںیہ اجےت۸ ےچنغ۸ ےس۸ ہ ضیف ےک۸ اس۸ ینعی

 وکیئ۸ےڑیھچ ارگ۸  وک۸ دؽ۸  رھبے۸  مغ۸ ہتسکش۸  اک

 ہن۸اجےئ۸مغ۸کلھچ۸ ےک۸وی ےس۸اس۸۸ ےامیپ ےک۸  دؽ

 رسپ  اے۸   ے۸ لمع۸ فہ۸  انمبس۸  ان   ول۸  ھجمس۸۸سپ

 کٹھک ھچک۸۸دؽ۸ںیم وسحمس۸ نو۸  لبق۸ ےس۸  لمع۸ سج

  یھ  ںیم  ےجہل۸  ےک۸  ہیبنت  یک ابک۸  اےنپ۸   وک۸   مت

 کلھج     یک    تبحم۸    رہظم۸   رظن۸    ٓاین    اچےیہ

 دپر  اجؿ۸ اے۸ اک۸   ارتخ  ںیہن وکشہ۸    ھچک۸  ےس۸   مت

 کسچ    یک   تبحم۸  ٓاداب۸  اجےئ۸   لم۸  رگم۸   اہ 

 اہیہٰل۸ِت نسح۸ف۸ایلجت۸ایبِؿ 

 ربخ   ہچ۸   را۸   رکش۸   ایرؾ   بلِ    از

 ربخ  ہچ۸   را۸  رمق۸  ف۸ سمش۸  رشخ۸  زا  ف

 

 زدن    ہچ۸   اہبرے۸   ابد۸  شم۸   داب

 ربخ   ہچ۸   را۸   رجش  رسف۸  دقش۸  زا  ف

 رتہمج۸فرشتحی:
ِ
۸اج ے۸افر۸اؿ۸یک۸رکش۸ایک۸اھٹمس۸وک۸ےک۸رقب۸یک۸اشہنٗ اعتٰیل۸یقیقح۸وبحمب
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اج ے۸افر۸۸ایک۸یرکؾ۸وک۸ابد۸اہبر۸میسنِ ۸افر۸اؿ۸یک۸اجںین۸وک۸سمش۸ف۸رمق۸ایک۸دشکل۸رفینش۸یک۸تایلجت

 ۔اجںین۸اؿ۸ےک۸نسح۸ف۸امجؽ۸وک۸رسف۸رجش۸ےک۸دق۸ف۸اقتم۸ایک

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸وک۸ومالان۸رفیم۸ایس

 دفدف    نسحِ   سفن۸    کی   ینیب   ہب۸۸  رگ

 فدفد      اجِؿ     اینگف       ٓاشت۸     ادنر

ب ۸ھکیاک۸نسح۸ف۸امجؽ۸د۸قح۸اعتٰیل۸ہحمل۸وک۸ یھ۸کیارگ۸وت۸ارتہمج: ب
ل

 

ا ےل۸وت۸غ

ع

۸ںیم۸یےب۸وخد۸وشِؼ ۸ۂ

۸ھجت۸رپ۸ٓااسؿ۸ہکلب۸اجؿ۸د۸ینعیڈاؽ۸دے۸۸وبحمب۸اجؿ۸وک۸ٓاگ۸ںیم۸اینپ       افر۸۸انیرہ۸اجمدہہ

 ؎۸  انہک۸ٓااسؿ۸نواگ۸ہیاجؿ۸دے۸رک۸

 یھت     یک      ایس    نویئ    ید    ید    اجؿ

 نوا   ہن۸  ادا۸    قح۸   ہک۸   ے۸     ہی   وت۸     قح

 

 را      رقب۸     رف۸    ف۸    رک     ینیب      ہب    رگ

 را     رشب۸   ںیا    ںیاز   دعب۸     ینیب    ہفیج

ےل۸وت۸مامؾ۸اکانئت۸۸ھکیف۸وشتک۸داشؿ۸۸ینعیےک۸امجؽ۸اک۸رکف۸رف۸۸اشہنٗ  ارگ۸وت۸قح۸اعتٰیلرتہمج:

رکاؾ۸وک۸۸ےئفہج۸ے۸ہک۸افایل۸یہی۔۸ذلت۸ےھجت۸رمدار۸افر۸ےب۸دقر۸ولعمؾ۸نو ۸یگ۸افر۸اس۸یک

 اجاتکس۔۸۸ںیہن۸دیارخ۸تنطلس۸ےس۸ یھ۸یک۸تفہ۸امیلق

 اکحتی

۸الھک۸رفہیپ۸کی ے۸ا۸ ےک۸دف۸وھٹیس۸وک۸یئبمب۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاالتم۸اھتون۸میکح

۸ےتیل۸ںیہن۸ہیاک۸دہ۸ یس۸مہ۸دبفؿ۸اعترػ۸افر۸ےب۸یفّلکت:ای ے۸رفام۸ہیلع۸۸رۃمح۸اہلل۸،۸ٓاک۸ایک۸شیپ

۸یااٹف۸یرکاتکس۸افر۸ہن۸ےھجم۸رضفرت۸ے۔۸رزم۸ںیہن۸لمحت۸ یھ۸اک۸وت۸ںیم۸ہیافر۸اےنت۸ڑبے۸دہ

 ؎  وخب۸اہک۸ے۸۸۸۸ایک۸اشؿ۸ںیم۸یک۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸ی۸رضحت۸اھتون ے۸دجمداتّلم

 ںیاکنھجر  یک  ۸وکس ےھجت۸ رہسگ۸  ںیکس دے۸  الچل۸   ہن

   دہ ِ   رتے
ّ
 ںیولتار  یک اانغتس۸  ںیھت  ںیم  ۸وتک
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 اکحتی

رجنس۸ ے۸۸ےس۸اشہِ ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یندبعااقلدر۸الیج۸اصبح۸خیش۸رضحت۸ڑبے۸ریپ

۸ےیلاخاقنہ۸ےک۸۸ٓاک۸یک۸ٓادمین۸یک۸العےق۸فزوت۸رمین۸ںیہک۸ارگ۸ٓاک۸ااجزت۸د۸دروخاہ ۸یک

 ؎  ۸۸۸ےیرفامد۸ریدف۸رعش۸رحت۸ہی ففق۸رکدف ۸۔۸ٓاک۸ ے۸وجاب۸ںیم

م۸    رخ۸    یرجنس    رتچ۸    وچ 

 

ت

 

بح
ن

 ابد    ہایس    

 رجنسؾ    کلم۸    نوس۸    ںود۸    ارگ۸   دؽ۸     در

م  ہک۸    زاہگن

 

فت

 بش   مین   کلم۸    از۸  ربخ۸   ای

 رخؾ   یمن      وج      کیب    فزرمین   کلم۸    نم

فرح۸۸ے۸ایس۸نویت۸یوج۸رتھچ۸رگن۸یک۸ہایس۸اشہ۸تلِدعا۸رجنس۸ےک۸رس۸رپ۸ںوتق۸ِاشہِ رتہمج:

نوس۸وموجد۸نو۔۸سج۸فتق۸۸کلم۸رجنس۸یک۸دؽ۸ںیم۸ےنواجفے۸ارگ۸ریم۸ہایس۸ یھ۸ہبیصن۸اریم

ذلت۸۸امنز۸یک۸دجہت۸یک۸ینعیے۸۸تنطلس۸یشخب۸رات۸یک۸ےک۸رکؾ۸ ے۸ےھجم۸ٓادیھ۸ےس۸قح۸اعتٰیل

 ۸ِت ےس۸رس۸تسم۸ف۸رساشر۸نو ۸اس۸ّذل
ِ
۸یک۸فزرمین۸یاہمتر۸ےک۸اقمےلب۸ںیم۸یدخافدن۸رقب

 اتکس۔۸دیرخ۸ںیہن۸وج۸ےک۸وعض۸ یھ۸کیا۸تنطلس۸وک۸ںیم

وج۸ذلت۸ے۸افر۸وج۸۸تبحم۸افر۸اطتع۸ف۸ذرک۸ف۸رکف۸ںیم۸یک۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ہیالخہص۸

 ؎۸  ے۸۸۸ںیہن۸ربخ۸رکش۸وک۸ یھ۸اھٹمس۸ے۸اس۸یک

 رشاب۸ے۸ذفِؼ  ہی ہن۸ںیمہ ابدہ۸رپہ ۸مہ۸ ےھت۸ یھبک ہن

 وخاب۸ے یتسم۸ذفِؼ ۸فہ۸ںیموچےسےھت۸وخاب۸۸ایر بلِ

 ۸ازؽ۸اسیق ۸رفزِ ۸ینعی

ّ ب

 

اہمترا۸۸ںیم۸ہک۸ایک۸اس۸وساؽ۸ںیم۸یھت۸داھکیئ۸ازؽ۸ ے۸ارفاح۸وک۸وج۸ت

 ۔ںیہن۸ وی۸بٰل نو ۸افر۸ارفاح۸ ے۸اہک۸اھت۸۸رب۸ںیہن

۸امہرے۸رمدش۸رعش۸ِہی ۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ذموکر                              تقیقحارثک۸زپاھ۸رکےت۸ےھت۸۔

اعمل۸۸رکےت۸ےھت۸ہک۸ریغ۸ایےھت۸افر۸رفام۸قح۸ یھ۸ےھت۸افر۸اعقشِ ۸ے۸ہک۸رضحت۸اعمل۸ یھ۸ہی

بج۸اعمل۸اس۸راہ۸۸ونر۸نواجات۸ے۸نکیل۸ٓارک۸ذرک۸ف۸لغش۸رکات۸ے۸وت۸اصِبح۸بج۸اس۸راہ۸ںیم
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۸ونر۸نواجات۸ے۔۸ملع۸اک۸فطل۸لمع۸یک۸ٰیلعدالخ۸نوات۸ے۸افر۸ذرک۸ف۸لغش۸رکات۸ے۸وت۸ونر۸۸ںیم

۸ےس۸اتلم۸ے۸افر۸قشع۸ف۸تبحم۸یک۸ے۸افر۸لمع۸اک۸فطل۸تبحم۸ف۸قشع۸ےک۸ضیف۸ربتک۸ےس۸اتلم

تبحص۸ف۸دختم۸۸رمع۸اؿ۸یک۸دمِت ۸کیے۸۔۸ا۸ااھٹ ے۸ےس۸یتلم۸ وجایت۸دخا۸یک۸دفتل۸اعاقشِؿ 

ےس۸۸ءافر۸ةلط۸یھت۸ ے۸ھچ۸امہ۸رفامیئ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یدقمار۸رضحت۸اھتون۸رہ۸ےل۸سج۸یک۸ںیم

۸ یس۸ںیم۸ہک۸دس۸اسؽ۸درس۸اظنیم۸ایرفام ۸رھپ۸۸هللا۸اگلےت۸نو۸ھچ۸امہ ۸ول فاےل۸ےک۸اپس۸رہ

 ۸ںیم۸ہک۸ےنیس۸وھکیےگد
ِ
ومزجؿ۸نواگ۸ارگ۸ھچ۸امہ۸لکشم۸نو۸وت۸۸ؿاک۸اضیفمہیلع۸االسلؾ۸ءاایبن۸ولعؾ

 ؎  دؿ۸رہ۸ول۸۸۸۸ہ۸رصػ۸اچسیل

 وش    احؽ۸       رمدِ      ذگبار۸      را۸      اقؽ

 وش      امؽ۸اپ           اکےلم۸         رمد۸ِ     ِشیپ

 

 ءاایبن        ولعؾِ          وخد۸       ادنر۸       ینیب

     ےب۸     ف۸     اتکب۸    ےب
مػ
ت   افاتس    ف۸    ددب

اکلم۸ےک۸۸رمدِ ۸بج۸نواگ۸ہک۸ یس۸ہیاحؽ۸ونب۸افر۸۸تم۸رکف۸اصِبح۸ایدہز۸اقؽ۸وک۸وھچڑف۸ابںیت

 ؎۸۸۸  ۸رکدفراےئ۸وکانف۸اینپ۸ینعیاسےنم۸اےنپ۸سفن۸وک۸اپامؽ۸رکدف،۸داٹدف۸

 اچے   رمہبت۸   ھچک۸   ارگ۸    وک    یتسہ    اینپ     داٹدے

 ے  نوات۸  زلگار۸  ف۸  لگ۸  رک۸  لم۸   ںیم  اخک۸  داہن۸   ہک

وسحمس۸رکفےگ۸افر۸ےب۸اتکب۸ف۸ااتسد۸۸ؿاالسلؾ۸ےک۸ولعؾ۸اک۸اضیف۸مہیلع۸ءاےنپ۸ادنر۸اایبن۸رھپ

نو ۸ےگ۔۸رھپ۸رضحت۸۸تریح۸ملع۸دگن۸افر۸وحمِ ہک۸الہ۸ِفارد۸نو ۸یگ۸بلق۸ںیم۸ابںیت۸یسیا

زپےتھ۸۸مت۸دمارس۸ںیم۸!زپاھ۸ے۸وج۸اے۸ةلطء۸ہک۸مہ۸ ے۸فہ۸ای ے۸رفام۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یاھتون

نورے۸۸ریملق۸ےس۸رحت۸ےریم۸ای نورے۸ںیہ۸ؿےس۸ایب۸ابؿز۸یبس۸ولعؾ۸وج۸ریم۸ہینو۸رگم۸

 ؎۸  اک۸دصہق۸ے۸۸۸ وجویت۸یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸اصبح۸هللادمادا۸بس۸رضحت۸احیج۸ہی ںیہ

 رفؾ    ومالےئ۸    دش۸    ہن۸   رہسگ۸    ومولی

 دش      ہن۸       زییربت     سمش۸    الغؾ۸ِ     ات

 ےتہ۸ےھت۸رگم۸۸یوک۸بس۸ومول۸رفیم۸نیہک۸الجؽ۸ادل۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رفیم۸ومالان
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۸نو ۸۔۸۸ایٓاج۸ومالےئ۸رفؾ۸الہک۸ےک۸دصےق۸ںیم۸الغیم۸یک۸زییربت۸نیسمش۸ادل ۸ہیاجراہ

 ؎  وخب۸رعش۸ے۸۸۸۸ےط۸رکاتکس۸۔۸ومالان۸دمحم۸ادمح۸اصبح۸دمہلظ۸ٗاک۸ایک۸اہنت۸ںیہن۸راہتس۸دخا۸اک۸وکیئ

 ںیم    راہ۸   یک  تبحم۸  ےگ۸   ںیکس  لچ۸   ہن۸    اہنت

 ٓاےیئ اسھت۸  رمے۸  ٓاک۸   نو ۸   راہ۸  لچ۸   ںیم

۸ملع۸طقف۸اکیف۸ےیللمع۸ےک۸۸احال ۸ہک ۸ںیہےتھجمس۸وک۸اکیف۸دریس۸ملع۸اےنپ۸ملع۸ِہک۸الہِ ۸اوسفس

 ۸لمع۸یک،ںیہن
ّ
 م
ہ

۸وت۸ا

 

فرح۸۸ے۔۸ایس۸نویت۸ااصمتح۸افر۸اجمتسل۸ےس۸دیپ۸فاول ۸یک۸هللات

علقّ ۸فیداین

 

فاول ۸ےک۸۸هللاکنےتل۸ہک۸ھچک۸دؿ۸ا۸ولگ۸رفتص۸ںیہن۸سنھپ۸رک۸ یھ۸اات۸ںیمن

 ۔تبحم۸ںیھکیس۸یک۸اپس۸رہ۸رک۸قح۸اعتٰیل

۸ے۸ہک۸اعمش۸ںیمہلل۸ہیلع۸رۃمح۸ا۸یاالتم۸اھتون۸رضحت۸میکح ۸اراشد اانت۸۸اک

۸یرفز۸یسیا۸اک۸ومعق۸ہن۸اپےئ۸ںیم۸یاحرض۸ہنیہم۸ایزبرگ۸ےک۸اپس۸رہ۸ہتفہ۸۸وغشمؽ۸نوان۸ہک۸ یس

وت۸رفض۸ے۸۸ یھ۸ریایت۸الحؽ۸ےک۸اسھت۸مہ۸رپ۸ٓارخت۸یک۸سکِ ۸وی ۸ہکوک۸اناجزئ۸اتہک۸نو ۸

نوات۸ے۸۔۸۸یرضفر۸ یھ۸اک۸وموقػ۸ہیلع۸یتبحص۸رپ۸افر۸رضفر۸یک۸هللاوموقػ۸ے۸الہ۸ا۸ہیافر۸

۸ہک۸الہ۸ا۸اعمل۸یک۸کیا ۸ایک۸یک۸هللاس۸ابت۸رپ ۸رفام۸تبحص۸اک ۸اراشد ۸ہک۸ںیم۸ایدرہج۸ے۸؟

ہک۸۸ایافر۸رفام۸االصح۸دبفؿ۸حلصم۸نکمم۸ںیہن۸سفن۸یک۸وی ۸ہکنو ۸۸ اترقار۸د۸نیعرفض۸ِ

۸دبفؿ۸تبحص۸الہ۸ا۸تبحص۸ےس۸ف ی۸یک۸هللالہ۸ا۸اعیم ۸اعمل          ںیہن۸ف ی۸هللانب۸اتکس۸ے۸افر

۸ہ۸ےتھکیفاول ۸وک۸د۸هللاے۸اےس۸وت۸ا۸نویت۸سج۸رفح۸ںیم۸ستبحم۸ف۸ایپ۸یک۸اتکس۔۸قح۸اعتٰیل۸نب

ےس۸دؽ۸اک۸ااچٹ۸نوانے۔۸۸تبحم۸افر۸داین۸فاول ۸یک۸هللآاات۸ے۔۸ولسک۸اکالہپ۸دقؾ۸ا۸رایپ

 رکات۸ے۔۸ریرحت۸اہی  دف۸ںیمظن۸ارقح۸اینپ۸ےیلوجش۸ف۸وشؼ۸ےک۸۸بلق۸ںیم

 
 
 اتسمہن۸ رعنہ

     رھپ
 
 ویاہند     دِؽ     اے۸    اہ ۸    اتسمہن۸      رعنہ

 ردناہن    نو۸     رضب۸    اک۸    رپ۸   العقئ۸   ِِ زریجن

 نو  ةی رگ   اچک۸   رھپ۸  نو۸  دباام ۸   اکش۸    رھپ

 ااسفہن     وکیئ    درہا۸      اک۸     یونرد    رحصا    رھپ
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 اھت  راہ۸  ہہک۸  ںیم   زدنا ۸ ونجم ۸   وکیئ ےک۸ رف۸  رف

 ریاہنف     رما۸     ایرب     ریاہنف     رما۸      ایرب

 ںیم    دؾ۸     ےس۸     ویایگد   دبےل۸    وک۸   رفزایگ

 اتسمہن   وکیئ   وک۸   ھجت۸  ٓاےئ۸  اہھت۸   وج۸   دؽ۸  اے

 
ِ
 اغلف    اگ۸   رے۸   کت۸  بک۸  ےس۸   یقیقح   وبحمب

 اہندریل    فار۸    اک۸   دے۸رک   وت۸   ہپ۸  سفن۸    اہ 

ر   وکیئ   اپاجےئ ت

  

 تبحص   یک   دؽ۸    الہِ  رگ۸     اخ

 زخاہن    وکیئ    یفخم   اظرہ۸   ےس۸   نت۸    اخک۸   نو

 دناتم۸انۂل

 انسگر ےس۸  راہ۸   یرت  نکمم۸ ےس۸  فرح۸  ایس  ے

 رکان رکش۸ ےس۸ دؽ۸   یھبک  رکان۸ ربص۸  ےس۸ دؽ۸  یھبک

 رمان  ںیم  راض۸  یرت  ہی  انیج  ںیم  راض۸  یرت  ہی

 رکان  لضف۸  اریت ے۸   ہی۸ ایرب  ہپ۸ تیدبع  رمی

 اعدت  یک   اعوقش ۸   یہی   ہویش اک۸  اعوقش ۸  یہی

 رھبان   رسد۸  ٓاہ۸   یھبک  ے۸   اکب۸   ف۸   ہیرگ   یھبک

 نام ت   یک  قشع۸  یہی   العتم۸   یک  قشع۸  یہی

 رکان   اید  ںیم  دؽ۸  ےس۸یھبک زاب ۸  نو۸ ذرک۸  یھبک

 اہسرا  اک۸    تسیز   یرم احلص۸  اک۸  زدنیگ  رمی

 رمان  ںیم اعوقش ۸ رتے۸  انیج  ںیم اعوقش ۸  رتے

 دصہق   اک۸  دمد۸  یرت  ہی  ںیہ   ںیتیانع   یرت  ہی

 رکان ربص۸  ہپ۸  مغ۸  رتے۸   اک۸  انوتا ۸   اجِؿ    رمی
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 اہنپ  لضف۸  اریت ے۸  ہی ایرب  ے۸ اطع۸  یرت  ہی

 رکان ہپ۸   در۸     گنسِ    رتے۸   دناتم۸   انۂل   رما

 ایرب  ے۸   ایک  درد۸ رتا۸  یھت  ربخ۸ںیہن ھچک۸  ےھجم

 رمان ہپ۸ در۸   گنسِ  رتے۸  اھکیس ےس۸  ءافایل  رتے

 التیف    یرم   ے۸  یہی   رفان۸ ہپ۸  اطخ۸   رہ۸   رما

 رکان   وفع۸    رجؾ۸   رما۸  دصہق۸  اک۸   ۸روتمح   رتی

 ے  یدربل اشؿ۸  یرت  ہی ے۸ ذجب۸  اشِؿ   رتی

 رکان  اید  فتق۸  ہمہ۸  وک۸ ھجت۸ اک۸ دؽ۸ ف۸ اجؿ۸  رمے

ر   وک۸    یس  یلم  وج۸  تبحص۸  یک  دؽ۸   الہِ    یس ت

  

 اخ

 رمان    ے۸   ٓاایگ  اےس۸    انیج  ے۸   ٓاایگ    اےس

 سفن۸اقحقئ۸رباےئ۸االصِح ف۸۸اعمرػ

 ارمح لقع۸ ف۸  اجؿ۸  رخ۸  زمرفع۸ اعاقش ۸  رخ

 اسرغ     درفؿ۸     رگنب۸   ہشیش   ربفؿ۸    رگنم

۸رحس۸افر۸اجمدہات۸ےس۸زردے۸نکیل۸قح۸اک۸رہچہ۸انۂل۸اعاقشِؿ رتہمج۸فرشتحی: ۸بش۸افر۸ٓاہِ

۸رفح۸اونار۸اہیہٰل ۸ف۸رس۸لقع۸ف وک۸۸ےد۸رہچفاول ۸ےک۸زر۸هللارف۸ے۸۔۸سپ۸ا خےس۸ومعمر

رظن۸اؿ۸وک۸ہب۸رظن۸ارتحاؾ۸۸اونار۸ےک۸شیپ۸ہکلب۸اؿ۸ےک۸ابینط۸وھکیرظن۸ےس۸تم۸د۸اقحرت۸یک

۸اہیہٰل۸ہک۸ےئم۸تبحم۸ِوھکیاسرغ۸د۸ادنرفؿ وھکیرگن۸وک۸تم۸د۸یےک۸اظرہ۸ہشیش۸۔وھکید

 ؎  ے۸۸۸۸کلھچ۸رہ

 ےسج     ںیہک    ۸اّنمت    وخؿ۸    ہک۸      رسایخ       فہ

 یک     رقب۸      وخردیش     علطم۸    ںیہ   قفش۸    یتنب

ر                                                                       

 

ت

 

 اخ
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ارمح۸ےس۸دؽ۸ےک۸ٓاامسؿ۸رپ۸۸قفش۸ِےک۸وخؿ۸یک۸اسفنہین۸ے۸ہک۸وخااشہِت ۸ہیرعش۸اک۸وہفمؾ۸۸اس

 ؎  ےک۸رقب۸اک۸ٓااتفب۸ولطع۸نوات۸ے۸۸۸قح۸اعتٰیل

 وتہج     یک      تبحم۸      الہِ      یس    رشط۸    ے

 ہنیگن      اک۸      تبحم۸    ہی      فرہن۸     ںیہن     اتلم

 دہنیف   ںیم  دؽ۸  رہ۸   ے۸   وموجد۸   اک۸   قشع۸   وگ

 ہنیسپ  ف۸   وخؿ۸    ےب۸    یھبک   نکیل    ںیہن    اتلم

ر    ںیم    قشع۸    رہِ    ںیہ   اصمبئ۸  ہک۸    امان ت

  

 اخ

 ہنیکس  ے۸    ارتات۸   وج۸   ےس۸  رکؾ۸   ےک۸  اؿ۸   رپ

 ؎  ہک۸۸۸۸زبرگ۸رفامےت۸ںیہ۸اکی

 دارؾ   ٓاںینہ   اپےئ۸  ہک۸   رگنم۸ نم۸  نیِزر    رِخ 

 دارؾ۸ںیشن مہ۸ اشے۸ ہچ۸ در۸ابنط۸ ہک۸۸داین۸ےم  ہچ

۸نو ۸ےھجت۸ایکراتھک۸۸ریپ۸ٓاینہ۸ہک۸ںیم۸ھکیوک۸تم۸د۸ےزرد۸رہچ۸ےریم!اے۸اخمبطرتہمج:

 راتھک۸نو ۔۸وک۸مہ۸نیشن۸یقیقح۸اشؿ۸اشنہشہِ ۸یذ۸ےسیک۸اےنپ۸ابنط۸ںیم۸ربخ۸ہک۸ںیم

ہک۸اؿ۸ےک۸ادنر۸لعل۸ف۸وجارہات۸۸وھکیوک۸ہن۸د۸ہتسکش۸اح ی۸یاظرہ۸فاول ۸یک۸هللاہک۸ا۸ہیاحلص۸ 

 ۔ںیہ۸ہےک۸وپدیش۸هللاةسن۸عم۸ا

   وچ۸    یرگد  ہن۸   ریس   چیہ    ہب
 
 دفزخ   دعمہ

 ابجر   اخقل۸     اپےئ۸   دہن۸   وت۸  ۸رب    ےک   رگم

 

 اخقل  دہن۸     دقؾ۸   دفزخ۸   ربرسِ  ہک۸   انچ 

 ربدار   دقؾ۸   ںیہ   ریس  دشؾ۸  ہک۸  دنک۸    دنا

ہک۸۸نواتکس۸اسیج۸ںیہن۸ےس۸ریس۸لیمکت۸وخااشہت۸یک۸اینپ۸یھبک۸ںیم۸ااسنؿ۸داینرتہمج۸فرشتحی:

۸۸ںیہن۸منہج۸اک۸ٹیپ ل  رھبے۸اگ۸افرفہ  م رز  ھر
ن  بج۸اسرے۸۸ینعی رے۸یگ۸اکپریت۸ی ٍد م 



  

  

رزی 148 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

۸ے۸ا یھ۸ھچک۸افر۸ یھ! ہک۸اے۸دخا۸دفزخ۸ےہک۸یگ۸ےگ۸ت۸ یھ۸۸اجںیئےیڈاؽ۸د۸دفزیخ

اانپ۸دقؾ۸دفزخ۸ےک۸۸فارد۸ے۸ہک۸رھپ۸قح۸اعتٰیل۸ںیم۸فیرش۸ثی۔۸دحوت۸رھبا۸ںیہن۸ٹیپ۸اریم

۸،رھب۸ایگ۸سب۸سب۸ٹیپ۸ینعیقط قطےگ۸اس۸فتق۸دفزخ۸ےک۸ٓافاز۸ےلکن۸یگ۸ںیافرپ۸رھک۸د

اانپ۸دقؾ۸سفن۸رپ۸رھک۸۸فرح۸بج۸ااسنؿ۸دخا۸اک۸ذرک۸رکے۸اگ۸افر۸قح۸اعتٰیل۸۔۸ایسےیجیلدقؾ۸ااھٹ۸

  ۸نواجفے۸اگ۔۸قح۸اعتٰیل۸ریس۸سفن۸ یھ۸ہیےگ۸وت۸۸ںید

ّ ب

 

اخص۸ے۸سج۸۸ےک۸دقؾ۸ےس۸رماد۸ت

ےک۸رُپوکسؿ۸۸افر۸اعرنیف۸اعنیقش۸ےک۸قح۸اعتٰیل۸ںیم۸اجےکس۸اگ۔۸داین۸اھجمس۸ںیم۸وک۸ٓارخت۸ہ

اک۸ونر۸اخص۸اؿ۸ےک۸۸هللافر۸ذرک۸ا۸رضحات۸ذارک۸نوےت۸ںیہ۸ہیے۸ہک۸۸یہی ے۸اک۸ببس۸نو

ز  ولقب۸وک۸انقتع۸اطع۸رکات۸ے۸افر۸  م ر
ن  ابز۸راتھک۸ے۸افر۸انگہ۸ےک۸اقتوض ۸۸ےسی ٍد ھرل  م 

 وک۸ٓااسؿ۸رکات۸ے۔۸ے۸افر۸سفن۸ےس۸اقمےلب۸وتڑد اتوک۸

۸رک ے۸ےس۸یج۸ضعب۸ولگ۸ےتھجمس۸ںیہ:اابتنہ ۸رھپ۸انگہ۸رھباجف ۸ہک۸انگہ ے۸اگ

انگہ۸ےک۸۸کیفرح۸ے۸ا۸اثمؽ۸دفزخ۸یک۸ے۔۸سفن۸یک۸دوھاک یناطیش۸ہیوھچٹ۸اجفے۸اگ۸

نواگ۔۸انگہ۸ےک۸رتک۸اک۸العج۸رصػ۸تمہ۸افر۸داع۸افر۸۸دیدعب۸رھپ۸دفرسے۸انگہ۸اک۸اقتاض۸دش

 ے۔۸ااع ت۸یتلم۸ےس۸اس۸ںیم۸هللاک۸اامعتسؽ۸رکان۸ے۸افر۸ذرک۸ا۸ہیاراد۸وقِت 

 ؎۸۸  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ومالان۸رفیم

 دخا   ونرِ     دشک    ہچ۸     وہشت۸    انرِ 

۸ہ۸یک۸وہشت ۸ونر ۸اک ۸دخا ۸وک ۸اصبح۸دیصق۸ٓاگ ۸اتکس۸ے۔ ۸ںوریص۸ہاھجب ۸العہم                یربدہ

 ؎۸  رفامےت۸ںیہرۃمح۸اہلل۸۸ہیلع۸

افرلر  ت ھر ور
ھ  ر شر

ِ   کرس  ا عر مر
 
م  ب ال   ترر 

ن ر 
امر    فرا  عر و    الط ر ُقر

ۃر    ی  ی ور
ھ  ھ    شر  الن ر

 ینعیتم۸رھک۸۸ادیم۸وخااشہت۸ےک۸وٹٹ۸اج ے۸یک۸ابر۸ابر۸انگہ۸رک۸ےک۸اینپ!اے۸صخشرتہمج:

اجات۸۸ایاھکان۸الھک۸وک۸انتج۸ہ۸ضیوجع۸ارقبل۸ےک۸رم۸وی ۸ہکے۸۸دوھاکالعج۸اک۸ضحم۸۸ہقیفر۸ہی

 ے۔۸نویت۸وخاشہ۸افرزیت۸ے۸اس۸یک
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۸نواجےت۸ںیہ۸دی۸ےک۸اقتےض۸افر۸دشے۸ہک۸رہ۸انگہ۸ےس۸سفن۸اشمدہہ۸ یھ۸انچ ۸ہچ

ے۸افر۸۸وخاشہ۸نویت۸ایدہدقر۸ز۸رکات۸ے۸ایس۸دباگنہ۸ایدہز۸اک۸رمض۸ے۸انتج۸ہ۸ًالثم۸دباگنہ

 
ّ
 م
ہ
۸رکےک۸ٓاوھکن ۸وک۸اچبےل۸وت۸رھپ۸ارگ۸

 

زبرگ۸رفامےت۸۸کیاقتاض۸زمکفر۸نواجات۸ے۔۸ا۸ہیت

اگ۸ارگہچ۸اجؿ۸۸وھکی ۸دوعرت۸وک۸رہسگ۸ہن۸ایڑلےک۸۸نیسح۸ہک۸ یس۸ارادہ۸رکےل۸ہیہک۸ارگ۸۸ںیہ

 ۸ یھ۸ہشیاج ے۸اک۸ادن
ّ
 م
ہ
۸ف۸ارادہ۸یکوسحمس۸نو۸وت۸رھپ۸اس۸

 

ےس۸۸ریاس۸امیب۸ربتک۸ےس۸ٓادیم۸ت

رکےل۸وت۸۸رپ۸اچر۸ھچ۸راعکت۸ونالف۸اک۸رجامہن۸ یھ۸فر۸ح۸رہ۸دباگنہ۸اجنت۸اپاجات۸ے۔۸ایس

افر۸ونالف۸ ے۸ہک۸انگہ۸وت۸وتہب۸ےس۸اعمػ۸رکاایل۸ اتنو۸رک۸اس۸اک۸اعتبق۸وھچڑ۸د۸ویسام۸ؿاطیش

۸رک۸اس۸ےس۸اھبگ۸اجات۸ے۔۸نکیل۸ھکید۸ تنحم۸وک۸رااگیئ۸اینپ۸ؿاک۸عفن۸اگل۸راہ۔۸سپ۸اطیش

۸وک۸اےنپ۸افرپ۸الزؾ۸ےھجمس۸افر۸سفن۸ف۸اطیش۸اچےیہاسکل۸وک۸   ےس۸۸ؿہک۸رمےت۸دؾ۸کت۸اجمدہہ

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ےب۸رکف۸ہن۸رے۔۸رضحت۸جمفب

 زادہ  اے۸  اک۸  رہ۸اام  سفنِ اس۸  ںیہن ھچک۸  رھبفہس

 رانہ دبامگ ۸ ےس۸  اس۸ وت۸ نواجےئ۸  ہی   یھ  رفہتش

 ںیہن    رما۸    ا یھ   ھکید   دال۸    اژداھ۸   اک۸    سفن

 ںیہن  ڈاس۸ ادرھ۸   ے۸ اس۸  ںیہن  نوا۸  ادرھ۸  اغلف

 

 وک    ولہپا ۸     ےک۸    سفن۸    رکےکس۸   تچ۸     ہن

 ڈاےل   ہن۸    ڈےلیھ     یھ    اپؤ   اہھت۸   وی     وت

 یک   رھب۸  رمع۸  ے۸  وت۸   یتشک   ےس۸   اس۸     ارے

 دابےل       وت۸       یھبک    دابےل۸       فہ۸       یھبک

 

 ریس   یاپسر  اج ۸ ز   رگدد  ہن۸  ہک۸  ںیب ہب۸  فےل

 ریس   یوخار   ف۸   رجن۸  ز   رگدد۸   ہن۸   قشع۸  اریسِ
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   ز
م

 

چ

 داردن   اعاقش ۸   ہک۸    ے۸ اہن  ہ ااےئز

 ریس   یوخار زمخ۸  ز رگدد۸ ہن۸  درہ ۸ وخب 

۸اجؿ۸دے۸رک۸ یھ۸راہ۸ںیم۸یک۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸وھکیدخا۸ےک۸دول ۸وک۸د۸اعاقشِؿ رتہمج۸فرشتحی:

 ۸ینعیہن۸نوےئ۸۸ریس
ِ
 ۔۸اہشدت۸ونش۸رک ے۸اک۸ذجہب۸رےتھک۸ںیہ۸ابر۸ابر۸اجؾ

 ؎۸  ےت۸ںیہرفام۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ومالان۸رفیم

 زین   رگدؿ۸   وت۸   ابر۸   دص۸   رما۸     رگ

ے۸    وچ۸   مہ
مغ

 

ش

 رفینش   رففزؾ۸     رب۸    

۸ینعیڑباھؤ ۸اگ۸۸مش۸ےک۸امدنن۸افر۸رفینش۸رگدؿ۸امرے۸وت۸ںیم۸یوت۸ریم!ابر۸ابر۸اے۸قشع۸ارگ

۸متخ۸نو ے۸ےس۸رفینش۸ںیہ۸ےتیےس۸اکٹ۸د۸وک۸بج۸یچنیق۸یتب۸سج۸فرح۸رچاغ۸یک

 

ر۸اف۸وت۸ُگ

ے،قشع۸نواجات۸۸یابنط۸افر۸وق۸رگدؿ۸ےنٹک۸ےس۸اؿ۸اک۸ونرِ ۸فرح۸دہشاء۸یک۸ے۸ایس۸ڑبھ۸اجیت

 نوات،وجزمخ۸اہنپ ۸ہک۸اشعؼ۸اےنپ۸ابنط۸ںیم۸ںیہن۸اجمدہہ۸ےس۸ریس۸زمخ۸ِںیم۸اہر۸وبحم۸ب۸یک۸یاک۸دیق

 نوات۸ے۔ نوات۸ہکلب۸زمخ۸اھک ے۸ےس۸ریس۸نو ے۸ےس۸ااھچ۸ںیہن۸افہ۸وخؿ۸دیپ۸ںیہ۸رےتھک

فتق۸اجمدہات۸ےک۸زمخ۸وک۸دصب۸۸رہ راہ۸ںیم۸یک۸ے۸ہک۸اشعؼ۸قح۸اعتٰیل۸یہیرماد۸

م۸ف۸شیع۸افر۸الہِ ۸وشؼ۸ربداتش۸رکےت۸ںیہ

غ

 

ی

 

ت

۔۸اکےتپن۸ںیہ۸اس۸احتل۸ےک۸وصتر۸ےس۸ یھ۸

۸ہک۸ةکب۸اھک ے۸فاےل۸یک۸اؿ۸وک۸ںیہن۸نکیل ٓاوھکن ۸ےس۸ےنہب۸فاےل۸ٓاوسن۸مغ۸۸ولعمؾ

ٓاوسن۸لکن۸رے۸۸ہی۸ےک۸ببس۸ذلت۸ف۸ٹچ۸ےٹپ۸نو ے۸ہکلب۸ااہتنیئ۸ںیہ۸دصہم۸ےس۸ںیہنف

اک۸۸اؿ۸ےک۸ابنط۸ےک۸شیع۸اچےیہرپ۸ہن۸اجان۸۸ہتسخ۸اح ی۸یاظرہ۸فاول ۸یک۸هللا۸ فرح۸ایس۔ںیہ

  ؎۸۸  ادراک۸احلص۸رکف

ے   رہ۸     رپسد۸    رکمؾ۸    اجؿ۸    زہار
س
ف

 

ن

 

 ریس  یفار اکشر۸ وشزا ۸ ہن۸ اکشر۸ ٓا ۸  در

 ۸رکاؾ۸یک۸ےئاالسلؾ۸افر۸افایل۸مہیلع۸ءاایبن۸زہارف ۸رکمؾ۸اجںین: ہمج۸ف۸رشتحیرت

ع

 

ن

ش۸اس۸رہ۸

ف

 وی ۸ہکنواجفے۸فاہ ۸اکشر۸ہن۸نوان۸۸۔۸سپ۸سج۸اکشر۸ےس۸وت۸ریسںیہ۸اپک۸رپ۸رقابؿ۸نویت۸ذاِت 



151  

  

رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

اس۸رپ۸۸ایےس۸تبحم۸رکان۸۸ے۸افر۸افین۸العتم۸ے۸افر۸رہ۸احدث۸افین۸دحمفد۸نو ے۸یک۸یریس۸ہی

دحمفد۸ریغ۸وچ ۸ہکاپک۸۸ذاِت ۸یک۸رکان۸ے۔۸ربسکع۸قح۸اعتٰیل۸ اجؿ۸ف۸دؽ۸وک۸رااگیئ۸انیاجؿ۸د

وبحمب۸راتھک۸۸ہک۸ںیم۸فملس۸رفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸هللا۸ارکؾ۸یلص۸۔۸روسِؽ ۸نویت۸ںیہن۸یے۸فاہ ۸ریس

 لتق۸نوان۸رھپ۸زدنہ۸نوانرھپ۸لتق۸نوان۸رھپ۸زدنہ۸نوان۸رھپ۸لتق۸نوان۔۸راہ۸ںیم۸نو ۸دخا۸یک

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸وک۸ومالان۸رفیم۸ایس

 دار      ؾابویق   ف۸    ابیح   را۸       قشع

 اراپدیئ    ابندش۸         ابرمدہ۸       قشع

 ؎  نوات۸۸۸۸ںیہن۸ارذات۸ےس۸رکف۔۸رمدہ۸ےس۸قشع۸اپدیئ۸اھبنسےنل۸فا ی۸زدنہ۸یقیقح۸اعیقش

 ے رمراہ۸ ہپ۸ فاول ۸ رم ے۸ ہک۸ ے۸ رکراہ۸ ملظ۸  ایک  ہی   ارے

 ے   ںیہن   رظن۸  ذفؼ۸  ۸دنلب ے۸  راہ۸ رھب۸  اک۸   ونیسح  دؾ۸   وج

 از۸قشع۸اطخب

 

 

ش

بک ی

  ۸

 

ش

بک ی

  وخش۸ ہچ۸ ہک۸ 

م

ی

 

تکش ب

 رایب  رایب  

اِؿ 

 

ت
 اطقر    اطقر۸   را۸   قشع۸    رہِ     زحی

 !قشع ے۔اے ااھچ۸وتلتق۸رکات ہ۸رک،ایک رک،لتق لتق!اےقشعرتہمج۸فرشتحی:

 وخرف ۸وک۸اطقردراطقررباےئلتق۸ےل۸ٓا۸،۸ےل۸ٓا۔۸تمیاےنپزح

ب اغًابل۸وم ب
ل

 

االان۸ ے۸اس۸فتق۸غ

ع

رعش۸اہک۸ے۸۔۸اس۸اقمؾ۸رپ۸۸ہی اہشدت۸ںیم وشِؼ ۸ۂ

 ؎۸  ارقح۸ےک۸دنچ۸ااعشر۸المہظح۸نو ۸۸

 ےب۸ابثت۸داینےئ

 نوےئ   ےیل   اشی رپ  وخاب۸  ے۸  دف ۸   داینےئ

 نوےئ    ےیل  اجان ۸   مغ۸  ے۸    قشع۸  تسم۸   رس
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 نوےئ    ےیل   ا دیم  رس۸  فکب۸  رس۸  نو ۸   احرض

 نوےئ  ےیل  ا دیہش۸وخِؿ   وجشِ    ے۸  رگ۸    رہ

 نو  دفر۸   ےس۸   یوبن   ِت ریس  وج۸   نو۸     یھ   وکیئ

 نوےئ     ےیل   ااسن ۸   وصرِت   ے۸   اجونر۸    اک

 ابثت   ےب۸   ےئداین   ںیہک  ےھجت۸   دے۸  ہن۸   دوھاک

 ےئنو   ےیل۸   اہبرا ۸    رگنِ    ے۸    زخا ۸   ٓایئ۸

 ے       چیہ       اافلظ۸     وکیش     تخس۸     ااسحس

 نوےئ  ےیل   امیپ    یھ   اک۸  لمع۸ نو۸ ہن۸ کت۸  بج

 ےھجم      ںیہن        ارتخ     یاشرع     وت۸      دمرظن

 نوےئ   ےیل   رقٓا ۸    ِتیدہا     ںیم   نو ۸   اتہک

ا

ع

ب

 

 اعرػ۸رفِح ۸رمت

م    قشع۸     ٓاامسِؿ      رب۸     اجب 

 

فت

 ر

۸    ںیدر  رگ    وصبرت

 

 

 ابرمفز    ی

۸مسج۸ٓاج۸اس۸یتسپ۸اے۸ارگہچ۸ریم۸رفح۸ ے۸رفس۸ایک۸یقشع۸ےک۸ٓاامسؿ۸رپ۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

۸وک۸وکاتہ۸ے۸ہک۸بج۸ یس۸رفامیئ۸ؿفہ۸احتل۸ایب۸ولعمؾ۸نوات۸ے۸۔ومالان۸ ے۸اسکل۸یکںیم

۸ًاتےک۸وضحر۸رفات۸ے۸سپ۸وصر۸۸قح۸اعتٰیلاالتب۸نوات۸ے۸افر۸اسکل۸زار۸ف۸اطقر۸دناتم۸ےس۸ںیم

اطخ۸ےس۸دقتس۸اک۸۸دصفرِ ۸وی ۸ہکوک۸رعفج۸ف۸رقب۸احلص۸ے۔۸۸حے۸رگم۸رف۸ںیم۸وت۸فہ۸یتسپ

افر۸دناتم۸ف۸ذتلل۸ہک۸۸اک۸منص۸دکہ۸امسمر۸نوایگ۸افر۸دنپار۸ف۸بجع۸ف۸وخد۸ینیب۸متخ۸نوایگ۸ی  دوع

ےس۸الضف۸ے۸۸اینماس۸اپدک۸داغ۸داینم۸ہی۔۸سپ۸ے۸اےس۸احلص۸نویئگ۸تیدبعاحلص۸ِ

 ؎  ہک۸۸۸ںیہ۸رفامےترۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸التبم۸اھت۔۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸سج۸ےس۸ةکت۸ف۸انز۸ںیم

 یردن  زاین  ے۸  ااھچ۸  وت۸ ےس۸   ی  وقت   انزِ 

 ے   روسایئ  یرم  ایھچ وت۸ ےس۸ زادہ۸  اجہِ 
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 ۸یہک۸وپر۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاالتم۸اھتون۸میکح۸رضحت
ّ
 م
ہ

۸ےس۸سفن

 

ےک۸اقتےض۸۸ت

۸بج۸اطخ۸نواجفے۸وت۸دف۸رتعک۸وتہب۸زپھ۸رکوخب۸رفرک۸اعمیف۸ًاناایح۸نکیل۸اچےیہوک۸رفانک۸

اطخ۸ہن۸رکف ۸اگ۔۸۸ہیرکےل۸ہک۸اب۸رھپ۸۸هللا۸دہع۸ف۸ارادہ۸وتالک۸ًیلع۸ےیلےک۸۸ٓادنیہ۸امگن۸ےل۸افر۸

۔۸رہ۸فتق۸نویئ۸ اطخ۸ھجم۸ےس۸وی۸ہیاگل۸رے۸ہک۸اہےئ۸۸ہن۸ددنھے۸ںیم۸اس۸ےک۸دعب۸رھپ۸ایس

 ۸اید اطخ۸وک۸ہ۸اینپ
ِ
۸اطخؤ ۸یک۸ای نوےئ۸ںیہ۸ادیپ۸ےیلےک۸۸اید راہ۸ے۔۸مہ۸دخا۸یک۸رکان۸اجحب

۸ےک۸دعب۸ذرک۸ںیم۸ےیلزپےنھ۸ےک۸۸حیبست ۸وتہب ۸۸؟ ۸نواجفے۔ ۸فتق۸۸وی ۸ہکوغشمؽ      رہ

ا 

ع

۸ای ایلے۸ابالرٓخ۸اموخیل۸ڑبیتھ۸ے۸افر۸رھپ۸یکشخ۸نویت۸ادیپ۸وییسام۸ےس۸دؽ۸ںیم۸تیصعم۸دصم

۸!داع۸رکات۸رے۸ہک۸اے۸دخا۸ہیوطر۸رپ۸۸االتب۸اک۸رطخہ۸نوات۸ے۔۸اہتبل۸ومجمیع۸ںیم۸ریافر۸امیب۸ یس

 ےب۸اسحب۸ششخب۸رفام۔۸۸یمامؾ۸اطخؤ ۸وک۸وفع۸رفام۸افر۸ریم۸یریم

۸ے۸رشبہکیط۸نواجیت۸لیےس۸دبت۸یمتخ۸نورک۸وضحر۸یدفر۸وتہب۸ےس۸انگہ۸یک۸یچس

ےس۸اافغتسر۸نو۔۸۸تیلومش۸افر۸رگج۸ےک۸وخؿ۸یک۸رہگایئ۸دؽ۸ےس۸ٓاہ۸لکن۸اجےئ۸افر۸دؽ۸یک

 ؎  ع۸ف۸ااحلح۸ے۔۸ارقح۸ےک۸دنچ۸ااعشر۸المہظح۸نو ۸۸۸رماد۸ّرضت

 ےب۸ونا۸ٓاہِ 

 ایرکد   فاصؽ۸     ے۸   وت۸    رمے۸   وک۸    رجہ۸     اعملِ

 ایرکد     احؽ۸      فافقِ      وک۸    ٓاہ۸     یامہر     ینعی

 ایرکد    امجؽ۸     وحمِ   وی    ےک۸   داھک۸  اہج ۸    اانپ

 ایرکد  ؽایخ  ف۸  وخاب۸  اہج ۸   ہی   ںیم رظن۸   ریمی

 لحمضم  ہن۸    ا یھ  نوےت۸  دقر۸  اس۸ وت۸  ی  وق  ریمے

 ایرکد   ڈناھؽ۸    ے۸    وت۸   مغ۸  التبمےئ۸   دؽ۸    اے

 الاکم   ےس۸  اکم ۸  ےک۸   اج    اید   ہہک   ؾایپ   ریما

 ایرکد  امکؽ۸     ے۸  وت۸    ونا۸  ےب۸   ٓاہِ    یریم    اے

 راہ    اتھکید    ںیم   درہ۸   فلتخم۸    یھ  بلط۸    ذفِؼ 

ر

 

ت

 

 ایرکد     وساؽ۸     اریت      ے۸     رقار۸    ےب۸    اخ
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 ۸ببس۸ِدرایبِؿ 
 
 ولسک۸راہِ ۸ اجمدہہ

 سپ ف۸شیپ ز وخرد۸ زمخ۸ ٓاہکن۸دش۸ شب۸رہ۸وسےئ

 سگم  ںود۸    زان ۸    شین   لسع۸  وحا ی  زاہکن

 وبحمرتہمج۸فرشتحی:
ِ
۸نوات۸ے۸ایس۸یقیقح۸ب ۸اےس۸۸ےس۸رقب۸سج۸دقر        یکٓازامشی۸دقر

 ؎۸  ںیہ۸نویت۸ یھ۸ ایھکم۸ڈکن۸امر ے۸فا ی۸دہش۸ےک۸رگد۸ف۸شیپ۸وی ۸ہکان۸نوات۸ے۸سگرراہ۸ےس۸

 ںیہ  ےتھجمس۸  اانپ۸  ےسج۸  ںیہ  ےتید   یھ مغ۸ وک۸  ایس

 

 وک ھجم۸  ا۸سگار  ےس رسحت۸  ٔیفاد  بج۸   ے۸  اس

 الکن   ایدر    اک۸   وخؿ۸   رمے۸  ےس۸  وم   نُبِ  رہ

 :اراشد۸رفامےت۸ںیہ۸قح۸اعتٰیل

ُدۡوا ف   یۡنر ور ال رذ   اھر اجر ۡھد  ۡینر رنر ُھۡ ل ن   یرن ر ۡحس 
ُ
م
ۡ
عر ال رمر ن ر اللر  ل

ا ؕ ور ا  لرنر ُ
ب
ُ
ر س

ۡ
8 ی
؎

 

       راںیہ۸اینپ۸ےیلاؿ۸ےک۸۸مہ۸ںیہ۸ےتلیھج۸اکتفیل۸اجمدہات۸یک۸راہ۸ںیم۸یولگ۸امہر۸وج

 ۔۸ںیہ۸ےتیوھکؽ۸د

۸مہیلع۸ءاایبن۸البںیئ۸ایدہہک۸بس۸ےس۸ز۸فملس۸اراشد۸رفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸هللا۸ارکؾ۸یلص۸روسِؽ 

ےک۸۸نیرہ۸صخش۸رپ۸دقبر۸اس۸ےک۸د۸ینعیرت۸نوات۸ے۸۸بیرھپ۸وج۸اؿ۸ےس۸رق۸ںیہ۸االسلؾ۸رپ۸ٓایت

 ؎  ے۸۸۸۸یتٓآازامشی۸

 ںیہن  اک  انمقف۸  ے۸  نوات۸   اک۸  اعقش۸  ااحتم 

بج۸انعرص۸۸ رابایئ دؽ۸اکانئت۸یک،ے۸ففق۸نویت۸ےیلاجمدہہ۸ےک۸۸زدنیگ۸یوپر۸یک۸نمؤم

افر۸اظنؾ۸وحاس۸۸رک ے۸فا ی۸ادیپ۸رںودیگ۸افر۸لقع۸ںیم۸ںیہ۸رکیت۸اززلہل۸دیپ۸ےک۸اتر۸فوپد۸ںیم

ےس۸اےنپ۸بلق۸وک۸اپک۸۸ال اٰل  نم۸غیتِوت۸ؤم۸ںیہ۸اسےنم۸ٓایت۸وصرںیت۸وک۸ربمہ۸رک ے۸فا ی

 ؎  رضب۸ےس۸دؽ۸وک۸ففق۸دراجان ۸راتھک۸ے۸۸۸۸یک اللاال رکات۸ے۸افر۸

                                                           

 69:العنکبوة   ؎۶
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 ے۸اسیئ  ںیبج  یک در۸ اس۸ کت۸ رشح۸ افر۸ نو ۸  ںیم

 ے    وسدایئ    رس۸    رس۸    ہی      ںیہن   زادہ۸    رس

افر۸سگم۸رپ۸رکشگ۸۸اراناپدیئ۸ےئوک۸اطع۸نوات۸ے۸افر۸داین۸ءف۸افایل۸ءتبحم۸اک۸درد۸اایبن۸یک۸اعتٰیل۸قح

 ؎  ںیہ۸دفا۸نویت۸تلصخ۸اجںین

 رطفت  رپفاہن۸   ے۸   اطبل۸   یک   مغ۸    رتے

 ٓاےئ     راس۸      اہک ۸      ہی    رگم۸   وک۸   سگم

ر   ے۸  ذلت۸   ےک۸   اؿ۸  ںیم   درد۸   بجع ت

  

 اخ

 ٓاےئ    اہھت۸      مغ۸    اک۸   اؿ۸  ےسج     ابمرک

 ؎  ے۸۸۸۸ایک۸ؿایب۸ارقح۸ ے۸اس۸رعش۸ںیمالعتم۸وک۸۸د۸ؽ۸یک۸ہا۸ردیسدخ

 ےھجم     ے۸   تبحم۸   دردِ    رتے۸   رمع۸   مامؾ

 ںیم   اتسلگ    اید اگل ے۸  ہن۸  دؽ۸  ےس۸   یس

ےس۸مہ۸وک۸ ربوتک ۸اؿ۸یک۸ارقح۸ضحم۸انلق۸ے۔۸قح۸اعتٰیل۸فاول ۸ےک۸اقمامت۸ںیہ۸هللا۸ہی

 ۔ٓانیم۸ںی،درد۸اطع۸رفامف۸ہی  یھ

ازؽ۸اک۸فہ۸درد۸اؿ۸ےک۸۸افر۸رفزِ ۸وخش۸رےتہ۸ںیہ۸ یھ۸ںیم۸فاےل۸اکتفیل۸هللافر۸ا

 ے۸اشخب۸اھت۸۔۸اس۸ومضمؿ۸وک۸ارقح۸ ے۸۸اشعؼ۸وک۸قح۸اعتٰیل ِت دؽ۸وک۸تسم۸راتھک۸ے۸وج۸رطف

 ؎۸  ے۸۸۸ایک۸شیپ۸وی 

 رپ   دؽ۸    ںیم   ازؽ۸   وج۸   اھت۸   اگل۸   ریت  اک۸   فہ

 ے   اتیل   ۸کسک    ےک۸   رہ۸   رہ۸   فہ۸   درد۸  کت۸   ٓاج

  ےک۸  دؽ۸  رمے۸  ںیم   مغ۸  ف۸  دصہم
ّ
بش ی

 

ی

 اثمؽ  یک م۸

 ے   اتیل   کٹچ۸   ںیم   اخرف ۸  رھگے۸   ہچنغ۸   ےسیج

۸قح۸ںیم۸ےافرابراگہِ  نویت۸رُپفیک۸ہ۸ےفہ۸ایک۸رھپدردرھبے۸دؽ۸ےسوج۸داعیتلکن۸افر

 ؎   ے۸راس۸نویت۸ؾٓاہ۸سک۸فرح۸اغیپ۸اس۸یک
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 کچل  یک  زناتک۸  یک  ٓانو   فہ۸  اج ے۸  ایک   ٓاہ

 کمچ  یک  وحادث۸  ربِؼ   نو۸  ہن۸   رپ۸   نمیشن سج

 الاکم    ےس۸  اکم ۸  اجےک۸   اید  ۸ہہک  ؾایپ  ریما

 ایرکد    امکؽ۸    ے۸  وت۸   ونا۸  ےب۸   ٓاہِ   یرم  اے

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸ؿاس۸فرح۸ایب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعدرد۸تبحم۸وک۸رضحت۸رسدم۸اس

 دندنہ  را۸  ںواوہلس۸   قشع۸   مغ۸    رسدم

 دندنہ۸   را    سگم۸     رپفاہن۸     مغ۸    وسزِ 

،۸رپفاہن۸اک۸وسزمغ۸۸ےتید۸تبحم۸اک۸مغ۸رہ۸ںواوہلس۸وک۸ںیہن۸اینپ۸قح۸اعتٰیل!اے۸رسدمرتہمج:

 ؎۸  اطع۸رکےت۸۸۸وک۸ںیہن۸ ویھکم

 انکبر     دیٓا      ایر    ہک۸    دیاب    رمعے

 دندنہ   را۸   سک۸  ہمہ۸  رسدم۸   دفتل۸  اںی

 ۸اچےیہ۸رمع۸کیارتہمج:
ِ
۸رہ۸صخش۸وک۸ںیہن۸یرسدم۸دفتل۸ِہیٓاےئ۔۸۸دؽ۸ںیم۸یقیقح۸ہک۸وبحمب

 ؎  رکےت۸ےھت۸۸۸ایومعق۸رپ۸انس۸ےسیااعشر۸ا۸ہیرۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸رمدش۸ے۔۸ریماطع۸رفامےت۸ںیہ

 ددنہ      رازداین    را    ہنیس    رہ۸      ہن

 ددنہ   ابین     دیہد    را۸    دیہد  رہ۸   ہن

 

 دش     ااتلج۸   ۃدر    وگرہے۸   رہ۸    ہن

 دش   رعماج۸    الہ۸    رمےلس۸    رہ۸    ہن

 

 وصاب   اکر۸       ااجنؾ۸     رس۸    رباےئ

 ااختنب     وشد۸     زہارا ۸      از۸    ےکی

ےک۸۸امنیئ ہار۸ٓاوھکن ۸یک۸یدفرسانبےت۸افر۸ہن۸رہ۸ٓاھکن۸وک۸۸تبحم۸اک۸رازدار۸ںیہن۸وک۸اینپ۸رہ۸ےنیس

نوات۸افر۸رہ۸روسؽ۸وک۸الہ۸۸بختنم۸ںیہن۸ےیلےک۸۸اتج۸اشہ۸۔۸رہ۸ومیتاامؾ۸انبےت۸ںیہ۸ےیل

۸ےیلرشن۸رک ے۸ےک۸۸وخوبش۸وک۸اکانئت۸ںیم۸تبحم۸یک۸اینپ۸اجات۔۸قح۸اعتٰیل۸ایانب۸رعماج۸ںیہن
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 ۔ااختنب۸رفامےت۸ںیہ۸درد۸رھبے۸دؽ۸ےلج۸اک۸کیا۸ےس۸ یس۸زہارف ۸ںیم

۸سج۸دؽ۸وک۸اطع۸رفام۸یک۸ٰیلقح۸اعت ۸درد ۸ے۸اس۸یک۸ایتبحم۸اک اخص۸۸کیا۸اجات

سج۸فرح۸۸نوات۔۸فہ۸دجسم۸ںیم۸ےس۸اغلف۸ںیہن۸فہ۸قح۸اعتٰیل۸فتق۸ یھ۸ے۸ہک۸ یس۸ہیالعتم۸

۸ے۸ابزارف ۸افر۸اجترت۸اگنو ۸ںیم ۸راتہ۸ے۔۸ویب۸ یھ۸ابدخا ۸ایوچب ۸ےک۸اسھت۸۸یابدخا

ےک۸اسھت۸راتہ۸۸فہ۸قح۸اعتٰیل۸س۸فتق۸ یھے۸ا۸دفوتس ۸ےک۸اسھت۸بج۸وغشمؽ۸وگتفگ۸نوات

ےس۸اےنپ۸بلق۸وک۸ےب۸رپفا۸رےنھک۸فاال۸۸دیشکل۸نمچ۸ےک۸رہ۸رگن۸ف۸ںو۸افر۸رہ۸لگ۸یک۸ےئے۸داین

ابقح۸رےنہ۸فاال۸۸رباضےئ۸قح۸رہ۸اسسن۸ںیم۸رےنھک۸فاال۸،۸رسااپ۸رایض۸ؽالحؽ۸ف۸رحاؾ۸اک۸ایخ

 ؎۸ اتہک۸ے۸۸۸ہیاحؽ۸۸نوات۸ے۸افر۸زبابِؿ 

 رے   ابدخا۸    ہی     یھ    ںیم    ۸ولغشم   ےک۸    داین

 رے دجا۸ ےس۸ بس۸   یھ ےک۸ رہ۸ اسھت۸ ےک۸ بس۸  ہی

 اکحتی

رضحت۸۸ابر۸وجوپنر۸ںیم۸کیہک۸ا۸ای ے۸رفام۸ہیلع۸هللا۸رمدش۸رۃمح۸ےھجم۸ےس۸ریم

۸ایک! ہک۸رضحت۸۸ایک۸ایتفاالتم۸ےس۸در۸ ے۸رضحت۸میکح۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸وخاہج۸اصبح

بج۸۸ایک۸!اہ ۸ایلچ۸اجات۸ے۔۸اراشد۸رفام۸اتپات۸ے۸وت۸اےس۸ةسن۸نواج۸اصِبح۸بج۸ٓادیم

۸داین۸ہکایک۸ایتفاصبح۸ ے۸در۸ہجاھت۔۸رھپ۸وخا۸الچ ںیہن۸اتپٓاک۸ابغل۸نوےئ۸ےھت۸وت۸ٓاک۸وک۸

ہک۸۸ایابدخا۸سک۸فرح۸رہ۸اتکس۸ے۔۸اراشد۸رفام۸وغشمؽ۸رےتہ۸نوےئ۸ٓادیم۸ےک۸اشملغ۸ںیم

ارشػ۸۸ اھت۸ہک۸ا۸ای ے۸رفام۸ رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸اصبح۸هللادمادا۸رمدش۸رضحت۸احیج۸ےریم

ےک۸۸بلق۸قح۸اعتٰیل۸اریم۸رکات۸راتہ۸نو ۸اس۸فتق۸ یھ۸ولوگ ۸ےس۸ابںیت۸بج۸ںیم۸!یلع

۸اس۸یک ہک۸وخاہج۸۸رفامیئ۸ؿاثمؽ۸ایب۸کیا۸ےیلفاضتح۸ےک۸۸اسھت۸وغشمؽ۸راتہ۸ے۸افر

۸کی،۸ا۸ںیہ۸اجرہ۸ےیلرھبے۸نوےئ۸۸دف۸ڑھگے۸اپین۸وعرںیت۸ہی وجوپنر۸ںیم۸دےیھکیاصبح۸

ے۸افر۸رس۸ےک۸افرپ۸وج۸ڑھگا۸ے۸اےس۸اہھت۸ےس۸۸رس۸رپ۸ے۸افر۸دفرسا۸ڑھگا۸لغب۸ںیمڑھگا۸۸کیا

رس۸ےک۸افرپ۸اک۸ڑھگا۸سک۸فرح۸رس۸رپ۸۸وت۸ںیہ۸اجرہ۸وگتفگ۸رکیت۸افر۸ٓاسپ۸ںیم۸ںیہن۸ڑکپا۸ یھ

افر۸۸ؿدایھ۸ہیاؿ۸ےک۸بلق۸وک۸اس۸ڑھگے۸ےس۸لسلسم۸راہطب۸ے۸ارگ۸۸وچ ۸ہکاقمئ۸ے۸
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۸زنیم۸فرػ۸ےس۸ٹہ۸اجےئ۸وت۸وتہج۸ڑھگے۸یک ۸هللارپ۸ٓارے۔۸سب۸اس۸اثمؽ۸ےس۸ا۸ڑھگا

راہخس۸۸ةسنِ ۸سج۸وک۸االطصح۸ںیم۸اچےیہ وک۸ھجمس۸انیل۸دایمئ۸هللا۸عم۸اقّلعت۸فاول ۸ےک۸یبلق

 ۔ ےتہ۸ںیہ۸ااضحتسر۸عم۸اقحل۸ یھ۸ایوضحر۸عم۸اقحل۸۸ایدامئ۸۸وضحرِ افر رمتسمہ

 ؎۸  وک۸رفامےت۸ںیہ۸زبرگ۸ایس۸کیا

 نوایگ     لقتسم۸     دؽ۸       دردِ       ے۸      رکش

 نوایگ    دؽ۸    یھ  دؽ۸   اریم    دیاش   وت۸     اب

 ومالان۸دمحم۸ادمح۸اصبح                                                            

               ے۸ ہیلع۸هللا۸رۃمح۸ازیریش۸یاشؿ۸رضحت۸دعس۸بیجع۸تبحم۸یک۸یک۸اعتٰیل۸قحرتہمج:

 ۸ےک۸ہفیلخ۸ہیہلسلس۸رہسفرد۸ابین۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یرہسفرد نیاہشب۸ادل۸وجرضحت۸خیش
ّ
ؽ۸اف

 ؎  ے۸۸۸۸رفامیئ۸ؿایب۸ںیہ

 لغتشم    اج ۸  ز     اجان ۸     وسبداےئ

 لغتشم    اہج ۸     از۸     بیبح     ذبرکِ

 ہتخیرگب       قلخ۸    از۸     قح۸         ایبدِ 

 ہتخیر   ےم۸   ہک۸   اسیق   تسم۸   انچ 

اجون ۸ےس۸ےب۸رپفا۸نورک۸مامؾ۸اکانئت۸ےس۸ہنم۸۸اینپ۸ےک۸اعنیقش۸قح۸اعتٰیلرشتحی:۸۸رتہمج۸ف

افر۸۸قلخ۸ےس۸انکرہ۸شک۸ںیہ۸ےیلقح۸ےک۸۸ایدِ افر۸۸وغشمؽ۸ںیہ۸ںیم۸اید نوےئ۸اؿ۸یک۸ےریھپ

 ۸نورے۸ںیہ۸ویا ےد۸ےسیازؽ۸ےک۸ا۸اسیق 
ِ
۸ینعیراہ۔۸۸اافتلت۸ںیہن۸فرػ۸ یھ۸ےم۸یک۸ہک۸اجؾ

ب  اافتلِت ۸اسیفرػ۸ا۸معنم۸یک ب
ل

 

ااتؾ۸نوا۸ہک۸غ

ع

 ۔فرػ۸وتہج۸ہن۸رہ۸احؽ۸ےس۸وتمعن ۸یک۸ۂ

۸ءاایبن۸انچ ۸ہچاحتل۸ےس۸ولغمب۸ہن۸نو۸۸:رگم۸اکلم۸احتل۸فہ۸ے۸ہک۸ یساابتنہ

اک۸۸معنم۸ہ۸فطل۸ِافر۸وتمعن ۸ںیم۸فتق۸قح۸ادا۸رکےت۸ںیہ۸االسلؾ۸معنم۸افر۸معن۸اک۸کیب۸مہیلع

ہک۸اخقل۸افر۸ولخمؼ۸ےک۸وقحؼ۸وک۸احؽ۸ے۸۸یہی اک۸ یھ۸اکنیلم۸ےئافر۸افایل۸ںیہ۸ےتھکیسکع۸د

۸فتق۸وتہج۸ا ی۸االسلؾ۸رپ۸کیب۸مہیلع۸ءے۸ہک۸اایبن۸ہیرفؼ۸۸اہتبل۔۸۸فتق۸ادا۸رکےت۸ںیہ۸کیب

۸یاتم۸اس۸وق۸ےئے۸افر۸افایل۸اولخملؼ۸دفون ۸امکؽ۸درہج۸رپ۸رفض۸نویت۸ااخلقل۸افر۸وتہج۸ا ی
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ہک۸رضحت۸۸ایرفام ے۸ارقح۸ےس۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یرکےتکس۔۸رضحت۸رمدش۸وضحر۸اک۸لمحت۸ںیہن

 ؎  ںیہ۸ؿ۸رفامیئایب۸بیجع۸ یھ۸ ے۸اےنپ۸رمدش۸ےس۸دف۸ںیتحیصن۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ازیریش۸یدعس

 اہشب      رفخ۸      داانےئ۸       خیش     رما

 اتب   رفےئ۸    از۸   رفومد۸   ز   ادنر۸   دف

 ابمش      دبںیب       ربریغ     ٓاہکن۸    ےکی

 ابمش   وخدںیب     شیوخ   رب۸   ٓاہکن۸   دفؾ

رمدش۸رضحت۸۸ےہک۸ھجم۸ےس۸ریم۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ازیریش۸یرضحت۸دعسرتہمج:

ہک۸۸ہی کیا رانھک۸اید دف۸ںیتحیصن۸یہک۸امہر۸ای ے۸رفام۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یرہسفرد۸نیاہشب۸ادل۸خیش

۔۸سج۸اک۸احلص۸اےنپ۸وک۸ااھچ۸ہن۸انھجمس۸اگنہ۸ںیم۸ہک۸اینپ۸ہیرپ۸رظن۸ہن۸رکان۸دفرسے۸۸ربایئ۸یک۸ یس

۸افر۸اےنپ۸رپ۸وخد۸ینیب۸ے۸ہک۸دفرسف ۸رپ۸دبینیب۸ہی ۸افر۸اشرگد۸افر۸۸ہن۸رکف ہن۸رکف۔۸رگم۸افالد

۸ف۸اقنصئ۸یک باؿ۸ےک۸ویع۸ینعی ںیہ۸االصح۸رپسد۸نو۸فہ۸اس۸ےس۸ٰینثتسم۸سج۸یک۸ای دینیرم

  ے۔۸یاھبؽ۸رضفر۸ھکید

ےنپ۸وک۸ااھچ۸انھجمس۸بجع۸فربک۸رپ۸ارقح۸ےک۸ااعشر۸المہظح۸نو ۔بجع۸انؾ۸ے۸ا۸العِج 

انھجمس۸سپ۸۸ریقح۸ہن۸ےھجمس۔۸افر۸ةکت۸انؾ۸ے۸دفرسف ۸وک۸ یھ۸ایےھجمس۸۸وخاہ۸دفرسف ۸وک۸ریقح

قطنم۸ےک۸اوصؽ۸رپ۸ومعؾ۸ف۸وصخص۸قلطم۸۸الہ۸ِنج۸ںیم۸ںیہ۸یّلک۸یسیبجع۸افر۸ةکت۸دفون ۸ا

ب ۸ینعیةسن۸ے۸۸یک ح
مغ

۸نوان۸ال۸ربکتم۸نوان۸الزؾ۸ںیہن۸اک۸تب رہ۸ بتب ح
مغ

     زؾ۸ے۔رگم۸رہ۸ربکتم۸اک۸

 ؎  ارقح۸ےک۸ااعشر۸المہظح۸نو ۸۸۸۸ےیلافر۸بجع۸ےک۸العج۸ےک۸۸وخد۸ینیب

 ںود      رتمح۸      قحتسم۸     قح۸       انرظِ

 ںود     رتمح۸      از۸     دفر۸    وخد۸    انرظِ

 دیدب     وشعمےق۸     ہک۸      اعقش۸    ںینچمہ

 دیدب   وخد۸    رفےئ۸   وشعمؼ۸   ٓا ۸   ِشیپ

 دربلا     دیٓا    ہن۸    تریغ    رچا۸    سپ

 ربا       رخ۸     وچ۸     را۸    اشعؼ۸     ںینچمہ
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ف۸اعتسمر۸۸افصت۸وک۸دخاےئ۸اپک۸اک۸ہیطع۸افصت۸رپ۸رظن۸راتھک۸ے۸افر۸اینپ۸یک۸قح۸اعتٰیلوج۸ (۴

 ۸یسگار۸اتھجمس۸ے۸فہ۸رکش
ِ
۸ذایت۸افصت۸وک۸اینپ۸ابراگہ۸نوات۸ے۸افر۸وج۸اینپ۸ےس۸رقمب

زفاؽ۸اتھجمس۸ے۸فہ۸۸اتھجمس۸ے۸افر۸اےس۸لقتسم۸افر۸اناقِلب۸اک۸رمثہ۸ف۸ہجیتن۸تمکح۸ف۸داانیئ

 نورک۸دخا۸ےس۸دفر۸نواجات۸ے۸۔۸رکشاےب۸وخػ۸افر۸ان

اعقش۸وبحمب۸ےک۸اسےنم۸اجبےئ۸وبحمب۸۸وکیئ۸ے۸ہک۸ےسیج۸یسیاثمؽ۸ا۸یک۸یبجع۸ف۸وخد۸دنسپ (۰

۸ایس تپچ۸اگل۸رک۸اگھب۸دے۸اگ۔۸کیب۸اےس۸اراہ۸نو۔۸سپ۸فہ۸وبحم۸ھکیےک۸اےنپ۸وک۸د۸ےنھکیوک۸د

ف۸ونالف۸امنز۸زپھ۸رک۸اےنپ۸وک۸بس۸ےس۸الضف۸افر۸دخا۸اک۸۸حیبست۸یفرح۸انداؿ۸اسکل۸وھتڑ

نوات۸۸ریقح۸اگنہ۸ںیم۸وج۸دنبہ۸اینپ:زبرگ۸رفامےت۸ںیہ۸کیا۸احال ۸ہکرقمب۸اتھجمس۸ے۔۸

۸اتھجمس۸ے۸دخا۸یکاےنپ۸وک۸ااھچ۸۸رظن۸ںیم۸ابزعت۸نوات۸ے۸افر۸وج۸اینپ۸رظن۸ںیم۸ے۸دخا۸یک

 ۔ٓایئ۸اید تیاکح۸کیا۸اثمؽ۸ںیم۸یک۸نوات۸ے۔۸انداؿ۸افر۸اقمح۸وصیف۸ذلیل۸رظن۸ںیم

 اکحتی

۸ایلگن۸یہک۸رضحت۸!۸ریم۸ایک۸ؿےس۸وخاب۸ایب۸دار(۸ریپ۸ ے۸اےنپ۸)داین۸دیرم۸کیا 

اصبح۸ٹھج۸ںوؽ۸اےھٹ۸ہک۸۸دہش۸اگل۸نوا۸ے۔۸ریپ۸ںیم۸ایلگن۸اپاخئہن۸اگل۸نوا۸ے۸افر۸ٓاک۸یک۸ںیم

۸ےیلنو ۸اس۸۸دنیارد۸اگل۸اھت۸افر۸ںیم۸ںیم۸ایلگن۸یاپاخئہن۸ریت۸ےیلدار۸ے۸اس۸۸وت۸داین!انالقئ

ے۔۸۸۸ٓاےگ۸ایکوپرا۸وخاب۸وت۸ےینس۸وضحر۸!۸ا یھ۸: ے۸اہک۸دیاگل۸نوا۸اھت۔۸رم۸ںیم۸ایلگن یدہش۸ریم

اچٹ۸راہ۸نو ۸۔۸رھپ۸۸ایلگن۸ٓاک۸یک۸افر۸ںیم۸اچٹ۸رے۸ںیہ۸ایلگن۸یہک۸ٓاک۸ریم۸اھکی ے۸د۸ںیم

۸ےیلولاتٹ۸اھت۸اس۸۸ےس۸داین۸دیرم۸ریپ۸ہی وچ ۸ہک۔۸۸ولعمؾ۸نویئگ۸زبریگ۸بح۸وک۸اینپاص۸وت۸ریپ

 فہ۸دہش۸اچاتٹ۸اھت۔۸۸ےیلصلخم۸اھت۸اس۸۸وچ ۸ہک دیاچاتٹ۸ے۸افر۸رم۸ہناپاخئ۸ یھ۸وخاب۸ںیم

 خیش۸تبحصِ ۸وفادئِ

م۸   دفش

 

فت

 شیوخ   اطلسِؿ   سلجم۸  ؿدرا ر

 شیوخ  اجِؿ   دیؾدب ادنر۸ اجبؾ۸  اسیق  ربفکِ
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۸زییاےنپ۸رمدش۸سمش۸ربت۸ہک۸لک۸ںیم۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ومالان۸رفیم۸۸رتہمج۸فرشتحی:

اونلر۸۸یوک۸اس۸دقر۸وق۸رفینش۸یک۸هللاةسن۸عم۸ا۸یک۸ ے۸خیش۸ںیم،احرض۸نوا۸سلجم۸ںیم یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸

 ؎  ایاقمؾ۸رپ۸افزئ۸رکد۸اٰیلع۸ےلہپ۸ےس۸ںیہک۸وک۸ یھ۸رفینش۸اجؿ۸یک۸یہک۸اس۸ ے۸ریم۸ایاپ

 ایرکد   رفافا ۸   وشِؼ   ایک  ےس۸  ایک  وک۸  ھجم۸   ے۸  وت

 ایرکد  اجان ۸  اجؿ۸   رھپ۸  اج ۸   اجِؿ   رھپ۸ اج ۸ ےلہپ

 

م  ش۸داہن   ف۸   ںودیس   ف۸   ٓافرد۸   اسرغے

کف

 رب۸

 شیوخ   راشخؿ۸   رہچہ۸  وچمہ۸  ردنشخہ۸  ےئم۸  رپ

۸راتھک۸اھت۸ۂرمدش۸رہچ۸اہک۸وخد۸ریم۸اہھت۸رپ۸راھک۸اسیج۸ےاجؾ۸تبحم۸ریمرتہمج۸ف۸رشتحی: اتاب ۸

تبحص۸۸یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعزیرضحت۸ربت۸ینعیٓاشت۸ربگن۸اھت۸۸تیاہن۸تبحم۸ یھفہ۸اجؾ۸ِ۸ہ۸اسیف

 ؎  ایانبد۸ویاہناک۸د۸ ے۸ےھجم۸قح۸اعتٰیل

 ںیم دؽ۸ رمے۸۸ایک  اید  وھپکن۸ اج ۸ وسہتخ۸۸اے

 ںیم دؽ۸۸ےریم۸ایٓاگ۸اک۸در اک۸  زؿ۸  ہلعش۸  ے

 

 ے التمط۸۸ںیم  انیم  ف۸ اجؾ۸  فہ۸  ےم۸ ومج۸  فہ ایھٹ

 اسیق ے۸  رپفاز۸ دوعت۸    ےس۸  اشن ۸  ےب۸  اہج ۸

ر                                                                                    

 

ت
 اص

 ۔ایگرتصخ۸نو۸ویاہند۸ہیٓارخت۸وک۸۸اک۸اس۸ےک۸دعب۸دارِ ۸یرعش۸ے۸ارغص۸وگڈنف۸یٓارخ۸ہی

 تخس۸اخدیئ۸یم دہ ۸ ٓااجن۸  دیؾد را۸۸ںوبہل

 شیوخ اصقنؿ۸ ےب۸ امہ۸ ادنر۸ رفےئ۸ ںورہریہ

اطبل۸اےنپ۸رمدش۸ےس۸۸ہک۸بج۸وکیئ۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ومالان۸رفیمرتہمج۸فرشتحی:

وکشش۸۸رمدش۸ےس۸دبامگؿ۸رک ے۸یک۸نیتبحم۸احلص۸رکات۸ے۸وت۸ھچک۸احدس۸یک۸اعتٰیل۸هللا
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رک۸دسح۸ےس۸اہھت۸ابچےت۸۸ھکیدقر۸ف۸زنمتل۸وک۸د۸قلخ۸ںیم۸وبقمؽ۸یکۂافر۸اس۸دنب۸رکےت۸ںیہ

۸وبقمتیل۸وبحمتیب۸یکفملس۸۸ہیلع۸هللا۸ارکؾ۸یلص۸سج۸فرح۸ہک۸اںوبہل۸روسِؽ ۸ںیہ رپ۸ ف

اکلم۸۸امہِ ۸اس۸رکش۸ِہنع۸ہشیمہ۸اعتٰیل۸هللا۸ریض۸ریہدسحےس۸اہھت۸ابچات۸اھت۸افر۸رضحت۸اںورہ

۸اونلرذاِت  ۸اصتمدع ۸ف ۸اونلر ۸دیس۸دامئ ۸۸ہیلع۸هللا۸یلص۸ءایبناال۸ادقس ۸امؽ۸فملس۸رپ ۸ف               اجؿ

 ۔ف۸زعت۸ےک۸اسھت۸دفا۸رے

 بلط رباہ ۸  ف۸   تجح۸   رغہق۸  رکف۸ در۸۸ںوبہل

 شیوخ رباہؿ۸ مہ۸ اہ ۸  شیوخ تجح۸۸ ںورہریہ

ےس۸۸ؿفملس۸ےک۸اضیف۸ہیلع۸هللا۸راستل۸یلص۸اںوبہل۸وعلمؿ۸ف۸رمدفد۸وت۸ابراگہِ رتہمج۸ف۸رشتحی:

رات۸دؿ۸۸ؾ۸راہ۸ہک۸فہ۸تجح۸ف۸رباہؿ۸افر۸داللئ۸ف۸زجعمات۸بلط۸رک ے۸ںیماس۸فہج۸ےس۸رحمف

۸ اتراہ۔۸افر۸بج۸زجعمہ۸رظن۸ٓاات۸وت۸دسح۸ف۸اہجتل۸ےس۸اےس۸اجدف۸رقار۸دے۸د۸ فاچیپاطلغ 

وخد۸رباہؿ۸افر۸تجح۸ےک۸اقمئ۸اقمؾ۸۸ہناعاقش۸اگنہِ ۸یک۸ریض۸اہلل۸اعتٰیل۸ہنع۸ریہافر۸رضحت۸اںورہ

 ؎۸۸۸  ۸رت۸یھتافقئ۸ہکلب۸اس۸ےس۸ یھ۸یھت۸نورہ

 اےس   ے۸   یتھکید   رپدہ۸   ےب۸   وت۸  قشع۸   اگنہِ 

 ے  اعمل۸  اجحب۸  کت۸  اب۸  اسےنم۸  ےک۸    رخد

 افر۸اجدف۸اک۸رفؼ۸زجعمہ

اھت۸ہک۸اجد۸ف۸۸ایرفام۸ؿرفؼ۸ایب۸ہی  ے۸زجعمہ۸افر۸اجدف۸ںیم۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعامہرے۸رمدش

رب۸سکع۸زجعمہ۸ےک۸ہک۸زجعمہ۸۸نویت۸ںیہن۸لیدبت۸تقیقح۸یک۸ءے۸اایش۸نویت۸یرظن۸دنب۸ضحمںیم

 االسلؾ۸ہیلع۸رفؼ۸رضحت۸ومٰیس۸ہیے۸افر۸۸نواجیت۸لیدبت۸ یھ۸ف۸تقیقح۸امتیہ۸ےس۸ےش۸یک

۸ یھ۸ ے۸اجیھب۸ؿنج۸اجدفرگف ۸وک۸رفوع۸ےک۸اقمےلب۸ںیم ۸۸اھت۸فہ ۸انچ ۸ہچاجےتن۸ےھت۔

۔۸نو ے۸ںیگل۸سج۸ےس۸فہ۸اسپن۸افر۸وھچب۸ولعمؾ۸یک۸یرپ۸رظن۸دنب۸ رویس۸اوہن ۸ ے۸اینپ

۸بج۸ومٰیس۸۔۸نکیل۸یھت۸ہن۸نویئ۸لیدبت۸ف۸تقیقح۸امتیہ۸ںیھت۸ رایس۸ںیم۸رگم۸فہ۸تقیقح

چس۸چم۸اک۸اژداھ۸نب۸۸وت۸فہ۸اصع۸ایےس۸ڈاؽ۸د۸یدخافدن۸فرػ۸مکح۸ِ ے۸اانپ۸اصع۸اؿ۸یکاالسلؾ۸۸ہیلع
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۸ مامؾ۸رویس۸سج۸ےک۸ببس۸فہ۸اؿ۸یک۸نویئگ۸اژدےھ۸یک۸ یھ۸ف۸امتیہ۸تقیقح۸افر۸اس۸یک۸ایگ

۸وچ ۸ہک۔۸افر۸اجدفرگف ۸وک۸لگن۸ایگ۸ںیھت۸ےس۸اسپن۸ولعمؾ۸نورہ۸یرظن۸دنب۸رحس۸یک۸وک۸وج

۸اجدف۸یک ۸فہ ےس۸ابربخ۸ےھت۸افر۸اس۸اصع۸ےک۸اس۸لعف۸وک۸۸تقیقح۸اےنپ۸نف۸رپ۸وبعر۸اھت۸افر

۸ہینواتکس۸۸اجدف۸ںیہن۸ہیہک۸۸ےک۸اسھت۸ھجمس۸ایل۸نیقیرحس۸ےک۸اوصؽ۸رپ۸ ے۸اےنپ۸نف۸ِ اوہن

اقرہہ۸ے۸سج۸اک۸وہظر۸نوا۸ ِت دقر۸افر۸اموفؼ۸اولخملاقت۸وکیئ۸اموفؼ۸ارحسل۸اطتق۸ے۸وکیئ

۸ےک۸اسھت۸نیقیےل۸ٓاےئ۸افر۸اس۸۸امیؿزجعمہ۸ےتھجمس۸نوےئ۸ا۸اہنے۔۸سپ۸فہ۸اےس۸ربمغیپ

 ۔ےس۸دربتسدار۸ہن۸رکیکس۸امیؿا۸اںیہن۸ یھ۸دیکمھ۸یک۸زساتخس۸۸الےئ۸ہک۸رفوعؿ۸یک۸امیؿا

 رفاؼ      ابِؿ ایب در۸  دش۸  مگ۸  ہک۸  رسرگدا ۸  اجِؿ 

 ٓافردشم  داراالام ۸   وسےئ۸   اہ۸  اب ایب   از

 ںیم لگنجےک۸دجایئ۸یک۸قح۸اعتٰیلوجہک۸اؿ۸اجون ۸وک۸ومالان۸رفامےت۸ںیہرتہمج۸فرشتحی:

 ے۸ےک۸ببس۸ےب۸وکسؿ۸افر۸سگار۸زدنیگ۸دخا۸ےس۸تلفغ۸یک۸ینعی ںیہ۸اشیؿرسرگدا ۸ف۸رپ

داراالنم۸۸رفامرک۸اںیہن۸یربہاافر۸ر۸امنیئ ہار۸ولوگ ۸یک۸ےسیفاےلا۸هللا ںیہ۸ؿےب۸اانیمط

ےک۸اخص۸۸ھچک۸دمت۸وج۸ولگ۸قح۸اعتٰیل۸ہک۸ہی۔۸احلص۸فرػ۸الےت۸ںیہ۸افر۸داراوکسلؿ۸یک

ےک۸۸وت۸قح۸اعتٰیل۸ںیہ۸االصح۸رکاےتیل۸رہ۸رک۸اےنپ۸سفن۸یک۸تبحص۸ںیم۸وبحمب۸دنبف ۸یکافر

۸۔۸افر۸اقدعہ۸ہیلکدفتل۸اپاجےت۸ںیہ۸یک۸ؿاانیمط۸دنبے۸ یھ۸ہیربتک۸ےس۸۸اخص۸قلعت۸یک

۸دہاے۸ ۸راتھک۸ے۸ایس۸یک۸تیہک۸بج۸دنبہ ۸رپ۸الہپ۸دقؾ ۸اانیمط۸راہ ۸ؿفتق۸ےس۸اس۸وک

راہ۸رپ۸الہپ۸دقؾ۸راتھک۸ے۸۸یک۸فرح۸دنبہ۸بج۸رمگاہ۸افروکسؿ۸انلم۸رشفع۸نواجات۸ے۸۔۸ایس

 ے۔۸رشفع۸نواجیت۸اشیینافر۸رپ۸ینےب۸اانیمط۸فتق۸ےس۸اس۸یک۸ایس

 اکحتی

ٰٓئ  ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاالتم۸رضحت۸اھتون۸میکح ٰل  کر اُول ب  ھ    یُھد   عر  ر ر
ن 
 
    ؎۷م 

ہک۸۸ااعنؾ۸ےک۸رفامرے۸ںیہ۸وطبرِ ۸قح۸اعتٰیل۸تیٓا۸ہیہک۸۸رفامےت۸ںیہ۸ےک۸ےلسلس۸ںیم۸ریسفت۸یک

                                                           

 5:البقرۃ   ؎۷
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 ۃ)زٰوک اانپ۸امؽ۸رخچ۸رکے۸راہ۸ںیم۸رکے۸افر۸دخا۸یک الےئ،امنزوکاقمئ۸اببیغل۸امیؿوج۸ا

۸تیولگ۸دہا۸ہیہک۸۸ااعنؾ۸ے۸ہیدفرسے۸ااکحؾ۸وکاجبالےئ۸وت۸اس۸اک۸۸ذالک ثلمو (دے

 فرػ۸ےس۔۸اےنپ۸رب۸یک۸رپ۸ںیہ

۸اچےیہافر۸رُپ۸فطل۸نوان۸۸دیارااکشؽ۸نوات۸ے۸ہک۸ااعنؾ۸وت۸زم۸ہیوت۸اس۸ااعنؾ۸رپ۸اظبرہ۸

 یاالتم۸اھتون۸رضحت۸میکح۸فطل۸ے۔۸اس۸ےک۸وجاب۸ںیم۸ایک۸رپ۸نو ے۸ںیم۸تیدہا

ر۸ےس۸اکوپنر۸اج ے۸ےک۸اہسروپن۸ابرںیم۸کیہک۸ا۸ایرفام۸ؿفاہعق۸ایب۸کی ے۸اانپ۸ا۸ہیلع۸هللا۸رۃمح

۸ایتف ے۸در۸اصبح۸ےس۸ںیم۸کیا۸۸رپ۸وسار۸نوا۔۸اس۸ڈےب۸ںیملیر۸اج ے۸فا ی۸ؤنھکل۸ےیل

 ے۸۸اجراہ۸نو ۔۸ںیم۸ھٹوت۸ریم۸وت۸اوہن ۸ ے۸اہک۸ہک۸ںیم۸اجرے۸ںیہ۸ؤنھکل۸ یھ۸ٓاکہک۸ایک۸ایک

 وچ ۸ہک۔۸ےل۸اجےئ۸یگ۸ؤنھکل۸ہیے۸ٓاک۸وک۸وت۸۸ںیہن۸اج ے۸فا ی۸ھٹوت۸ریم۸یاگڑ۸ہیاہک۸ہک۸

۸ہ۸یاھت۸وھتڑ۸بیرق۸ یھ۸دفرسا۸انشیٹس۸ہن۸ےتکس۸ےھت۸نکیل۸اب۸فہ۸ارت۸ یھ۸یھت۸یلچ۸زپ۸لیر

راہ۸رپ۸ہن۸نو ے۸افر۸طلغ۸راہ۸رپ۸نو ے۸ےک۸۸رکےتکس۸ےھت۸رگم۸حیحص۸لیدبت۸لیفہ۸ارت۸رک۸ر۸ںیم۸رید

ہہک۸رک۸ااکنر۸۸ہیوت۸۸اچہ۸ ے۸اؿ۸ےس۸ھچک۸وگتفگ۸رکین۸ہک۸ںیم۸یھت۸اشییناس۸دقر۸رپ۸ببس۸اںیہن

اجےتن۸۸اک۸وج۸اعمل۸ے۸فہ۸مہ۸ہ۸اشیینرپ۸ے۸افر۸امہرے۸دؽ۸یک۸وسیھج۸ابوت ۸یک۸ہک۸ںیہمت۸ایرکد

راہ۸رپ۸گل۸اج ے۸۸یک۸تیے۸ہک۸دہا۸فاحض۸نواجیت۸تیابت۸اہن۸ہیےس۸۸تیاس۸اکح ۔ںیہ

۸رپ۸دقؾ۸زپےت۸ہ۸ہ ۸رپ۸ینےب۸اانیمط۸ےس۸وکسؿ۸رشفع۸نواجات۸ے۸افر۸طلغ۸راہ ۸اشیینافر

۸ےیکاامعؽ۸اصہحل۸۸،الےئ۸امیؿہک۸وج۸ولگ۸ا۸وک۸رفامےت۸ںیہ۸ایس۸ے۸۔۸قح۸اعتٰیل۸رشفع۸نواجیت

۸وج۸امہر۸اطع۸رکےت۸ںیہ۸اؿ۸وک۸مہ۸ابفطل۸زدنیگ ۸ےس۸ارعاض۸رکےک۸تلفغ۸یک۸اید یافر

 ۔۸ںیہ۸ےتیوک۸مہ۸خلت۸رکد۸زدنیگ۸اؿ۸یک۸ےت۸ںیہسگار۸زدنیگ

 ؎۸۸۸  رفامےت۸ںیہ۸ومالان۸رفیم

 ٓاونم     دؾ۸    رہ۸    زادنن۸   اعراف 

 وخ   ایےئدر   از۸  رکددن۸   سگر  ہک

۸اسفنین۸ہک۸اوہن ۸ ے۸اینپ۸ںیہ۸فاےل۸رہ۸فتق۸اس۸ببس۸ےس۸انم۸ف۸وکسؿ۸ںیم۸هللارتہمج:

      ے۸افر۸اس۸دقر۸اجمدہہ۸ف۸تنحم۸۸ایےک۸اتعب۸رکد۸یراض۸ف۸وخونشد۸یک۸وخااشہت۸وک۸قح۸اعتٰیل
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افر۸اؿ۸اک۸۸ےت۸ںیہرسگٓارزف۸ےس۸۸وخِؿ ۸ایےئفہ۸در۸ایہک۸وگ۸ںیہ۸ےتلیھج۸اس۸ےلسلس۸ںیم۸ف۸فیلکت

 ؎  زبرگ۸اک۸رعش۸ے۸۸۸۸نوات۸ے۸ یس۸ہیذماؼ۸

 نو    اپامؽ۸  رسحںیت  ای نو ۸ وخؿ۸  ٓارزفںیئ

 ےھجم  ے۸ انبان۸ اقلب۸ رتے۸  وک۸ دؽ۸ اس۸ وت۸  اب

 ؎۸  اک۸رعش۸ے۸۸۸ارتخ

 وک ھجم۸  ا۸سگار  ےس رسحت۸ ٔیفاد  بج۸   ے۸۸اس

و  نُبِ   رہ  الکن   ایدر  ۸اک   وخؿ۸   رمے۸  ےس۸  ۸م 

 اکحتی

ابر۸۸کیرکےت۸ےھت۸ہک۸ا۸ایارثک۸ارقح۸وک۸انس۸تیاکح۸ہی ہیلع۸هللا۸رمدش۸رۃمح۸ےریم

۸ایک۸نیٓاک۸ےس۸الماقت۸اک۸ارقب۸رت!ہک۸اے۸دخا۸۸االسلؾ۸ ے۸رعض۸ایک۸ہیلع۸رضحت۸ومٰیس

الر ے؟اراشد۸نوا۸۸ہعیذر کر ور ترعر سر
 
 نرف
 
ع ۔۸افر۸ٓااجےیئ۸دےیجیسفن۸وک۸وھچڑ۸!اے۸ومٰیس۸در

،سفن۸وک۸ںیہ۸وخااشہت۸احلئ۸نویت۸رصػ۸سفن۸یک۸ؿہک۸دنبہ۸افر۸دخا۸ےک۸درا۸ہیبلطم۸

وک۸دخاےئ۸۸ترمایض۸ے۸ہک۸اینپ۸ہیداٹدف۸دخا۸لم۸اجفے۸اگ۔۸افر۸سفن۸وک۸داٹ ے۸اک۸وہفمؾ۸

 ؎  ےک۸اتعب۸رکدے۸۸۸۸ترمایض۸اپک۸یک

 سب  ف۸  ہ ۸۸ںیا   امکؽ۸  ۸الًصا   ابمش۸    وت

 سب  ف۸ ہ ۸ ںیا فاصؽ۸  وش۸   مگ۸   درف۸  رف

    اکلم۸فہ۸ے۸وج۸اےنپ۸سفن۸وک۸داٹدے۸افر۸وج۸۸ینعیامکؽ۸ے۸۸یہیوت۸اےنپ۸وک۸داٹدے۸رتہمج:

       فتق۸۸ایس۸ینعیفاصؽ۸ے۸۸یہیوک۸مگ۸رکدے۸۸ترمایض۸اینپ۸ںیم۸ترمایض۸یک۸قح۸اعتٰیل

 ؎  وت۸فالص۸نواجفے۸اگ۸۸۸

 
ِ
 دنیوگ   یم   فاصؽ۸   را۸   اف۸    رقب

 دنیوگ    یم     ؽ۸احم   را۸    اف  فلصِ

ےک۸اابتعر۸۸ٰینعم یےک۸رقب۸اک۸انؾ۸فاصؽ۸ے۸فرہن۸وغل۸درالص۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

 رقمب۸ے۔۸ٰینعماک۸فالص۸ہب۸۸ےس۸قح۸اعتٰیل
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 اعرنیف۸ابینط۸دفتلِ

 شیوخ  فؿریب  از۸  تسین اشدہ۸  ف۸ مش۸ را۸  اعاقش 

 شیوخ  وخِؿ   از۸ اش ۸  ابدہ۸ وخبردہ۸ اوگنرے۸  ٓاب

نوات۸اؿ۸ےک۸بلق۸۸اؿ۸اک۸ونر۸اؿ۸ےک۸ابرہ۸ںیہن۸ینعیقح۸اک۸رچاغ۸۸اعاقشِؿ ہمج۸ف۸رشتحی:رت

اصہحل۸۸اؿ۸ےک۸اامعِؽ ۸افر ںیہ۸ےتیپ۸اصہحل۸ےک۸اوگنر۸اک۸اپین۸فہ۸اامعِؽ ۸وی ۸ہکنوات۸ے۸۸رفح۸ںیمف

۸اؿ۸ےک۸وخؿ۸ںیم ۸رسفر۸اطع۸۸ف۸فیک۸یتسم۸دایمئ۸رگدش۸رکےت۸نوےئ۸اںیہن۸ےک۸اونار ف

 ؎  نوات۸ے۸۸۸۸ذلوت ۸اک۸رسفر۸اعریض۸ینمامؾ۸اف۸یک۸این۔۸ربسکع۸درکےت۸ںیہ

 یل       وکیئ      بج     یسنہ    ہپ    لگ      ارسفدیگ 

 ے   ںیم  رظن۸   یھ  وت  ہک   ے۸ زخا ۸   ید   ٓافاز

 ےس زار۸۸ةلبِ انہک۸۸ہی وت۸ اے۸ابص۸ ے۸وت۸سگر نمچ۸ںیموج

 وک۸اہبر۸ےس دؽ۸ اگلان۸ ہن۸ اسےنم۸۸ںیہ   یھ۸ےک۸دؿ زخا ۸۸ہک

 دریگ    ابد۸     رسارس۸    یتیگ   ارگ

بلا     رچاغِ  ب
مق

 دریمن     رہسگ۸    

اتھجب۸۸اک۸رچاغ۸رہسگ۸ںیہن۸وبقمنیل۸نواؤ ۸ےس۸رھب۸اجفے۸وت۸ یھ۸ارگ۸اکانئت۸زیترتہمج:

 ۔نوات۸ے۸۸نوات۸اؿ۸ےک۸بلق۸ف۸رفح۸ںیم۸رچاغ۸ابرہ۸ںیہن۸ہی وی ۸ہک

 دشدن۸ ٰیلیل ۸ف۸مہ ونجم ۸ اہج ۸ ادنر۸  رہےسک

 شیوخ۸ونجمِؿ ۸مہف۸زین۸شیوخ۸ ےئالیل۸اعراف 

۸رشتحی: ۸ےک۸اعنیقش۸ابت۸افرپ۸اثتب۸نویکچ۸ہیبج۸رتہمج۸ف ۸ارفاح۸ںیم۸ہک۸دخا ۸ےک۸ولقب۸ف

دمص۸۸فہ۸ونرِ ۸ یھ۸اخص۸ولجہ۸نگف۸نوات۸ے۸ہکلب۸اؿ۸ےک۸اظرہ۸ف۸ابنط۸ےک۸ذرہ۸ذرہ۸ںیماک۸ونرِ ۸یقیقحوبحمب۸ِ 

 ۔نوات۸ے۸یلجتم
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 وفؼ   ف  تحت۸  رسی   ف۸   نمی  ر۸د   اف۸   ونرِ 

 وطؼ     امدنن۸       رگدمن۸      رب۸      ربرسؾ

تحت۸ف۸وفؼ۸رہ۸۸داےنہ۸ابںیئ۸ےاک۸ون۸ر۸ریم۸قح۸اعتٰیل۸ہک رفامےت۸ںیہ۸ومالانرتہمج۸فرشتحی:

افر۸۸ںیم۸ےک۸العفہ۸داین۸ے۔۸سپ۸اعرنیف۸امدنن۸وطؼ۸طیحم۸رس۸افر۸رگدؿ۸ںیم۸ےفرػ۸ریم

   ( قح ونر۸ابنط۸)یلجت ۸اےنپ۸ہ۸ے۸رگم۸اعرنیف۸ٰیلیل۸ونجم ۸ے۸وکیئ۸یئولگ۸وت۸اگل۸اگل۸وک

 ۸وچ ۸ہکافر۸۸ونجم ۸ںیہ۸اےنپ۸ہ۸ایرپ۸اعقش۸نو ے۸ےک۸ببس۸وگ
ِ
     سپ۸۸ںیہ۸قح۸ یھ۸وبحمب

 ۔ںیہ۸ یھ۸ٰیلیل۸ذات۸ںیم۸فہ۸وخد۸اینپ

 ینک  ف ریب رصمنت۸ از۸ ینم رفوعؿ۸ وت۸  رگ

 را   اہرفؿ  ف  ومٰیس  ینیب اخہن۸  درفِؿ   در

وک۸اےنپ۸سفن۸ےک۸رصم۸ےس۸ابرہ۸رکدے۸وت۸اےنپ۸۸رفوعین۸اانتین۸ِارگ۸وت۸اینپرتہمج۸فرشتحی:

۸افر۸رضحت۸اہرفؿ۸ہیلع۸ہیلع۸ادنر۸رضحت۸ومٰیس ۸۸االسلؾ ۸رکے۸اگ     ینعیاالسلؾ۸وک۸اشمدہہ

 ۸تیفالاونار۸ِ۸رفح۸ںیم۸اینپ
ِ
 ۸اک۸اشمدہہ۸رکے۸اگسج۸اک۸احلص۸رقب

ِ
قح۸۸قح۸ے۔۸افر۸رقب

۸وک۸۸مہیلع۸ءاایبن۸وج نوےت۸ںیہ۸۸ے۸سج۸ےک۸دراجت۸تواففت۸ارملاتککشم۸یل االسلؾ

ا ً

 

 ۸ااصل
ِ
  اطع۸نوات۸ے۸۔رقب

ِ
اک۸رفؼ۸نوات۸ے۔۸ فٓاامسؿ۸زنیم۸ںیم۸تیفال۸وبنت۸افررقب

ہنع۸وک۸۸اعتٰیل۸هللا۸اربک۸ریض۸قیاقمؾ۸رضحت۸دص۸اک۸بس۸ےس۸اٰیلع۸تیفالرقب۸ِ۸انچ ۸ہچ

    تیقیدص۸ف۸رقب۸ف۸ةسن۸ِٓاٹہ۸اپرک۸تیعم۸ؾ۸یکاالس۸دانمشِؿ  وثر۸ںیماحلص۸اھترگم۸اغرِ 

 ۸نویئگ۸اتم رثاخفئ۸افر۸
ِ
 الر وبنت۸ ے۸۸رگم۸رقب

 
ن زر

 
َر ن ر ا احال ۸ہکاہک۔۸۸ 

ا للر ا  نر ۸یک۸مرعر

۸تیعم۸ے۸نکیل۸وصنمص۸نورہ۸ومشتیل۸یک۸ریض۸اہلل۸اعتٰیل۸ہنعاربک قیدص۸ںیم۸تیعم

۸ے۔۸سپ۸وضحر۸ارکؾ۸یلص اجرہ۸فاحض۸رفامیئ۸ یھ۸یدنلب۸وبنت۸ےک۸اقمؾ۸یکراستل۸ف

۸ا!قیاکرفامانہک۸اےدص فملس۸ہیلع ۸دخاامہرے۸اسھت۸ے۸۸دنہشیمغ۸ف ہلمج۸۸ہیتم۸رکف

 یرکات۸ے۔۸رضحت۸رمدش۸ؿرمات۸وک۸ایب۸ےک۸رفِؼ ۸تیقیدص۸تیعمف راستل۸تیعم

۸ف ی۸ای ے۸ارقح۸ےسرفام۸ہیلع۸هللا۸رۃمح ۸اشہ      اک۸۸ہیلع۸هللا۸اصبح۸رۃمح۸هللا۸ہک۸رضحت

ہنع۸اک۸رس۸اھت۸اس۸ےک۸ھچک۸افرپ۸۸اعتٰیل۸هللا۸اربک۸ریض۸قیت۸دصاکمہفش۸ے۸ہک۸اہج ۸رضح
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ہک۸اہج ۸۸رفامیئ۸حیرشت۸وی ۔۸رھپ۸اھکیاک۸اپےئ۸ابمرک۸د فملس۸ہیلع۸هللا۸یلص۸ارکؾروسؽ۸

 ۸تیقیدص
ِ
 ۸اک۸اقمؾ

ِ
  ے۔۸ادتبا۸نویت۸وبنت۸یک۸اہتنم۸متخ۸نوات۸ے۸اس۸ےک۸ھچک۸افرپ۸ےس۸اقمؾ

 در۸اجمدہہ۸یاجابنز۸ِت ّذل

 الحؽ   ام۸  رب  ام۸  وخؿ۸   ف۸  رحاؾ۸ رب۸مغ۸ ام۸   لغش

ے۸  رہ
م

 

غ

 وخ  وخؿ۸ در۸ وشد۸ رگدد۸ ام۸ رگد۸ اک ۸ 

 

ت

 ی

۸ینعیےک۸زمغدف ۸رپ۸رحاؾ۸ے۔۸۸افر۸داین۸عم۸اقحل(۸مغ۸داین۸امہرا۸لغش۸)اعیقشرتہمج۸فرشتحی:۸

ےگ۔۸افر۸امہرا۸وخؿ۸امہرے۸۸نوںیکس۸بای۸رھپ۸فہ۸الہ۸تبحم۸ےس۸ضیف۸وک۸دؽ۸ےس۸اکنںیل۸داین

اک۸رہ۸فتق۸۸وخااشہت۸اسفنہین۸اینپ۸ےیلرک ے۸ےک۸۸وک۸رایض۸قح۸اعتٰیل۸ینعیالحؽ۸ے۸افرپ

ےک۸مغ۸مہ۸وک۸۸اشنمےئ۸قح۸ے۔۸افر۸داین۸نیع۸ہی وی ۸ہکوخؿ۸رکان۸امہرے۸افرپ۸الحؽ۸ے۸

امہرے۸۸روگ ۸ںیم۸یٓارخت۸اک۸مغ۸امہر۸ینعیرکےتکس۸ہک۸تہب۸ڑبا۸مغ۸۸ںیہن۸ےیلوخزفدہ۸اس۸

ولعمؾ۸نوےت۸۸ےسیےک۸بس۸مغ۸ا۸اس۸مغ۸ےک۸اسےنم۸داینوخؿ۸ےک۸اسھت۸دفڑ۸راہ۸ے۔۸سپ۸

وھچب۸نج۸بس۸۸پناالسلؾ۸(۸ےک۸اسےنم۸اجدفرگف ۸ےک۸اس۸)ہیلع یاصعےئ۸وموس۸ےسیج۸ںیہ

 اھت۔۸لگن۸ایگ۸وک۸فہ۸ٓاؿ۸فادح۸ںیم

 رفؼ۸ے؟۸ایک۸ےک۸مغ۸ںیم۸افر۸داین۸ےک۸مغ۸ںیم۸ٓارخت

 اک۸مغ۸ٓارخت

۸انچ ۸ہچنوات۸ے۸۔۸ ذیٓارخت۸اک۸مغ۸بلق۸ف۸رفح۸وک۸وکسؿ۸اطع۸رکات۸ے۸افر۸ذل

ارگ۸اؿ۸ےک۸اپس۸۸ یھ۸اشیینرپ۸یک۸داین۸،ف۸وکسؿ۸ےس۸ںیہ۸ہک۸رہ۸فتق۸نیچ۸دےیھکیفاول ۸وک۸۸هللا

۸ابرہ۸ریتہ۸ٓایت ےک۸۸فہ۸قح۸اعتٰیل۸دؽ۸ںیم۸وی ۸ہک اپیت۸ےنسھگ۸ںیہن۸ے۸دؽ۸ںیم۸ے۸وت۸فہ

 ۔ںیہ۸رصتافت۸رپ۸رایض

 اک۸مغ۸ داین

۸ےک۸اشعؼ۸ہشیمہ۸داین۸انچ ۸ہچ۸رکات۸ے۸اشیؿخلت۸افر۸دؽ۸وک۸رپ۸تیاک۸مغ۸اہن۸داین
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۸اھٹٹ۸ابٹ۸ےس۸رےتہ۸نو ۸رگم۸ادنر۸دؽ۸ںیم۸وخاہ۸فہ۸افرپ۸ےس۸ےنتک۸ہ۸رےتہ۸ںیہ۸اشیؿرپ

 نوات۔۸وکسؿ۸ںیہن

 ؎   ےیجیکااعشر۸المہظح۸۸لیمغ۸رپ۸بسح۸ذ۸ذیےک۸ذل۸ٓارخت

 دصتؼ   ےک  وتہج  یک  اجان ۸   مغ۸   اعرػ

 اھت   ہن۸  اجفدا ۸   مغِ  وج۸  مغ۸  فہ۸  رکھٹادای

 

 
ِ
 ایانبد       ٓااس ۸     وک۸      رفزاگر۸     ٓاالؾ

 ایانبد    اجان ۸    مغِ   اےس۸   الم۸    مغ۸    وج

 

 ایرکد۸اشی رپ  ے۸بج۸ھجم۸وک۸ ٓا ۸ ف۸  نیا۸رکفِ

 ایرکد اسام ۸  ہنتف۸  ونجِؿ   ذنر۸ رس۸  ے۸ ںیم

د                                                                                      

 

ت
 بفمب

 را   دار۸   ںید    ںید   ف۸    را۸    زادہ۸     زدہ

 
 
 را          اطعر۸      دؽ۸ِ     دردت۸           ذرہ

 

 ایک  اکؾ۸  ڑبا۸  ے۸ مغ۸ رتے۸ ہک۸   ےیہک   وت۸  فہ

 رکان   وگارا۸   تسیز   مغِ    اھت۸  لکشم۸  فرہن

 ؎  اب۸ارقح۸ےک۸ااعشر۸المہظح۸نو ۸۸اقمؾ۸ےک۸انمبس۸۸اس

ح       رہ
م
ل

ا

ع

  ے          مہ۸          ا۸سگار      تایح         ۂ

 رک   ےل۸   اہسرا۸   اک۸     ت۸ّذل    یک   انؾ۸    ےک۸    ٓاک

 اھت       ںیہن      نکمم۸      وسا۸      ےک۸    مغ۸      رتے

 ےک       ںیزح       اجِؿ        یرم     دؿ۸      ےتسگر

 

 راہ    رُپمغ۸    دؽ۸    رگہچ۸    اپیئ    فیک  رُپ۸    زدنیگ

 راہ ےب۸مغ۸   یھ۸مغ۸ںیم۸ےس۸ںیم  ضیف مغ۸ےک۸ ےک۸  اؿ
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 

 اکانئت      یھت      یتھجمس    تایح     رگ۸      اغرت

 ے    تایح    اجؿ۸    رتا۸    مغ۸   ںیم   رظن۸   ریمی

 ےس        دفاہج ۸        مغِ       را۸ًوف      ٓازاد۸      نو

         رتا
 
 ٓاےئ       اہھت۸          ارگ۸        مغ۸       ذرہ

 ںیم     نو ۸     ریمعت      ریِ ز     ےس۸   اہھت۸     رتے

 ںیہ        ریااین ف         یریم       ےھجم۸      ابمرک

 در۸زدنیگ۸زدنیگ

 رمداگ  وچمہ۸  ر۸وص خفن۸  وموقػ۸  مین   نم

 شیوخ  وسفؿ۸  ز  ددہ۸۸یم اج ے۸۸قشعِ زاممن۸۸رہ

دخا۸ےک۸اعوقش ۸وک۸۸نکیل۸اطع۸نویگ۸اثین۸ِت وصر۸ےس۸ایح۸اعؾ۸ولوگ ۸وک۸وت۸خفنِرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  ون۸اطع۸رکات۸ے۸اجِؿ قشع۸رہ۸فتق۸

 را           میلست             رجنخ۸       اگتشکِؿ 

 اہ   رگید   ؿ۸اج   بیغ  از۸   زام ۸   رہ

۸رجنخ۸ِرپ۸رایض۸رمیض۸یک۸قح۸اعتٰیلرتہمج: ےک۸اسےنم۸رگدؿ۸رانھک۸نج۸وک۸۸میلست۸رانہ۸افر

 ؎  اتزہ۸اطع۸رکات۸ے۸۸۸۸ِت ایح۸ےس۸اںیہن۸اک۸رکؾ۸رہ۸فتق۸بیغ۸ے۸قح۸اعتٰیل۸بیصن

 رگم    یھ  رھپ۸  ہپ۸   دؽ۸   یھت  ان۸سگر   وج    یئگ   سگر

 ےکس  ہن۸  الہ۸ بل۸ ۸ےھت دنبے۸ ےک۸  رمیض  یریت   وج

د  ۸اصبح۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعومالاندمحم۸امحت

 ںیم   داین  ے۸   نویت  اطع۸  ون۸   اجِؿ   ہظحل۸  رہ۸   اںیہن

 ںیہ    ےتید    ڈاؽ۸    رگدؿ۸   میلست   رجنخِ    شیپ   وج

ر                                                                                                

 

ت

 

 اخ
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 شیوخ  روجنر۸ در۸ از۸۸در۸ٓادم۸بیبط  ابز

 شیوخ وجہمر۸ ربرس۸ دہن۸  تیانع۸دہ 

ے۸اس۸۸احتل۸اطع۸نویت۸ےک۸دعب۸بج۸رھپ۸طسب۸یک۸اسکل۸رپ۸ضبق۸ابینطرتہمج۸فرشتحی:

اےنپ۸۸یاحتل۸ااتتسر۸ےک۸دعب۸احتل۸وضحر۸ہک۸فہ۸وبحمب۸یقیقح۸وک۸ومالان۸رفامےت۸ںیہ۸وخیش

وک(۸احتل۸فلص۸۸ضبق۸ابینط۸ینعیےک۸رجہ۸وک۸)۸نیافر۸اےنپ۸وجہمر۸۸رفامےت۸ںیہاعوقش ۸وک۸اطع

 ۔رفامےت۸ںیہ۸لی(۸ےس۸دبت ی)طسب۸ف۸وضحر

 قشع۸ایبِؿ 

 اعقش   صگر۸     مغ۸   ف۸   ومسن۸     اے

 اعقش    ایر      رچاغ۸    ف۸   مشچ۸   اے

 تحص    ف۸     رفیہب     دارفےئ۸      اے

 اعقش      زنار۸       نت۸       رہب۸        از

        ومسن۸ف۸اسگمغر۸ے۸افر۸اعوقش ۸اک۸مشچ۸۸ےیلوت۸اعوقش ۸ےک۸۸!اے۸قشعرتہمج۸فرشتحی:

 ۔وت۸دفاء۸ےےیلف۸تحص۸ےک۸۸رفیہب۸ے۸افر۸اعوقش ۸ےک۸زمکفر۸مسج۸یک۸ایرف۸رچاغ۸ف۸

 بش۸اج ۸در۸ےئپ۸اجان ۸رفد۸اعاقش ۸وچ ۸مین۸اے

 وچ ۸منک  زدناگین  نم۸  در۸منت۸  ابندش۸  وچ۸  اج 

ےک۸۸رات۸وک۸ذرک۸رکف،۸امنز۸دجہت۸افر۸اافغتسر۸ف۸ٓاہ۸رحساگہ۸اے۸اعوقش!۸ٓادیھرتہمج۸فرشتحی:

ےک۸اسھت۸۸ے۸وت۸رھپ۸مسج۸اجؿ۸تسم۸ف۸ےب۸وخد۸نویت۸ںیم۸اید یک۸بج۸وبحمب۸یقیقح۸ےعیذر

۸یک۸اک۸نواجاتے۸افر۸رھپ۸داین۸هللاعم۸ا۸قلعتولغمب۸نواجات۸ے۸افر۸ہبلغ۸رفح۸اک۸راہطب۸زمکفرافر

 ۔درد۸رس۸ولعمؾ۸نوےت۸ںیہ۸کیےھجم۸ا۸لغےک۸اشم۸داین۸ینعی زدناگین

۸دیس ۸العہم ۸ہیلع۸اصبح۸یدنف۸ؿامیلس۸رضحت ۸اہلل ۸بج۸رضحت۸۸رۃمح       وک

۸ذرک۸یک۸ؿےک۸اضیف۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یاالتم۸اھتون۸میکح ۸دجہت۸ف الحفت۸۸تبحص۸ےس۸امنز
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 ؎  ایرفام۸ؿایب۸وی  وت۸اس۸ذلت۸ابعدت۸وک۸اؿ۸ااعشر۸ںیم۸وسحمس۸نویئ

 ایگ       اھچ۸      اس۸     ہشن۸      ہ      ےتیل    انؾ

 ے      اجؾ۸      دفر      اتریث      ںیم      ذرک

 ے   ںیم    ٓارخ۸    بش۸     اک۸     ٓا ے۸     فدعہ

 ے      اشؾ      ااظتنر۸       ہ      ےس۸       حبص

 ؎   ے۸۸رعض۸ایک۸وی  ے۸اس۸ذلت۸وک۸۸ارقح

 ذرک۸ِت ّذل

 رکات   ایب  ایک  وک ت۸ّذل  یک انؾ۸ ےک۸ اس۸  ںیم

 ںیم   نو ۸   اتھکید  وک۸  تریح  یک قشع۸  زابِؿ 

 

 اہنپین  درد۸    رشح۸    وی   رکےکس۸  ہن۸    یھبک

 ںیم  نو ۸   وپاتھچ۸ ےس۸  اعمین ف۸  ظفل۸  کیا  رہ

 

 ذلات  لک۸  اجؿ۸ ے۸  ذلت۸  یک انؾ۸ ےک۸  دخا

 ںیم نو ۸   اتھکید  وک۸   ذارک۸  ںیم وکسؿ۸  ےڑب

 ؎  ابثع۸اشنط۸عبط۸نو ۸ےیلاتہک۸الہ۸ذفؼ۸ےک۸۸ںیہ۸لیدرج۸ذ۸ااعشر۸ یھ۸مظن۸ےک۸ہیقب۸اس

 ۸کیا۸رہ
ّ
 ںیم نو ۸   اتھکید   یھ وک۸ اس۸  ںیم ہ۸ذر

 ںیم  نو ۸   اتھکید  ںیم تعنص۸۸یک اصعن۸  دلیل

 

 اک   اس۸  نریپ  ںوےئ۸  ںیم  دفوتس۸ ےک۸  ھجمس

 ںیم نو ۸  وساتھگن۸ وک۸ وسنس۸ ف۸ الہل۸   ںیم   نمچ

 

 ںیم   اب ایب   یھبک افر۸   رھپا۸  ںیم  نمچ۸  یھبک

 ںیم نو ۸  ڈوھڈنات۸  وت۸ وک۸  ایس نو ۸  ایگ  اہج 
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 رھگ ےب۸ اس۸فرح۸ نو ۸وج۸ نوا۸ رھگ۸ےس۸ اےنپ۸۸ںیم

 ںیم  نو ۸  ڈوھڈنات۸ فاول ۸وک۸  اچےنہ۸  ےک۸  دخا

 

ر  اقمؾ۸  اک۸  درد۸  بج۸   ے۸  لقع۸  راےئف

 

ت

 

 اخ

 ںیم نو ۸  وپاتھچ۸۸ےس۸ یھ رخد۸ الہ۸ وک۸ اس۸۸ وی 

 قشع۸رباعاقش ۸انز

 الب نک۸ اہشمک۸  رما۸متفگ۸ دربل۸ ٓادم۸ٓا ۸  شیپ

 منک ازفف ۸ الب۸  دؾ۸ رہ۸  اعیقش   ربدرگ۸  اتفگ

 اؾ  دیہابر  وت۸ در۸رجہ۸ اہ۸ رطقہ۸ اہشسب۸  متفگ

 ونکم ۸منک ولولےئ۸ رطقہ۸را۸نم۸ ہچ۸مغ۸رہ۸  اتفگ

 اہن   یرچادار   وخد۸را۸ اہ۸ رپدہ۸ اہش۸در۸  متفگ

 منک ونجم دص۸وچ ۸وت۸۸یس وشؾ۸۸ف ارگ۸ریباتفگ

 ۸ذرک۸وکیئ۸ومالان۸رپ۸احبتلِرتہمج۸فرشتحی:

ّ ب

 

افر۸ااہلامت۸افر۸۸فارد۸نویئ۸رقب۸یک۸اخص۸ت

 :ایک۸انماجت۸اک۸ہلسلس۸رشفع۸نوا۔۸سپ۸ومالان۸ ے۸رعض
ِ
۸دجایئ۸ٓاک۸یک!یقیقح۸اے۸وبحمب

رہ۸رطقہ۸۸مغ۸ے۸ںیم۸۔۸ااہلؾ۸نوا۸ہک۸ایک۸تہب۸رطقہ۸اہےئ۸اکش۸ٓاوھکن ۸ےس۸رباسےئ۸ںیہ۸ںیم

اےنپ۸۸ںیم۸بیغۂٓاک۸رپد۸!ہک۸اے۸وبحمب۸یقیقح۸ایکنو ۔۸رھپ۸رعض۸۸ اترکد۸وکوفحمظ۸ومیت

۸وی ۸ااہلؾ۸نوااپھچےئ۸نوےئ۸ںیہ۸ وک ۸ھجت۸ےسیج۸ہیارگ۸۔ ۸وت ۸نوات ۸ہن ارف ۸ونجم ۸زہ۸رپدہ

 ااحتمؿ۸ہن۸راتہ۔۸اعمل۸ِہیاعمل۸درمہ۸ربمہ۸نواجات۸افر۸رھپ۸۸ینعینواجےت۸

۸ادیپ۸ںیہن۸اکنیلم۸ےئافایل۸ے۸ہک۸اب۸اسہقب۸زام ے۸ےسیج۸ؽضعب۸ولوگ۸ ۸اک۸ایخ

مسق۸اب۸۸رفامےت۸ےھت۸ہک۸دخا۸یک۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاالتم۸اھتون۸رضحت۸میکح۸نوےت۸نکیل

۸ف۸ادباؽ۸ف۸افاتد۸یک۸ںیہن اخ ی۸رکیس۸وکیئ۸یک۸هللا۸ءافایل۸ یھ      مامؾ۸رکایس۸۔۸وغث۸ف۸ااطقب۸
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

امجتع۸اقمئ۸رے۸۸کیا۸قح۸یک۸کت۸الہِ ۸تمے۸ہک۸ایق۸ردفا۸ںیم۸فیرش۸ثیافر۸دح۸رُپ۸ںیہ

وج۸ٓاےئ۸اگ۸۸افر۸اؿ۸ےک۸اقمےلب۸ںیم۸قح۸رپ۸اقمئ۸رے۸یگ۸نیرصنت۸ےس۸د۸یک۸وج۸قح۸اعتٰیل۸یگ

 ؎۸  فاےل۸وموجد۸ںیہ۸نو۸وت۸الپ ے۸ساجےئ۸اگ۔۸اہ ۸بلط۸ف۸ایپ۸ایروسا۸رکد

 ہ   اشف ۸   در  رتمح۸   ارب۸  ٓا ۸    ونہز

ااہن۸   ف۸    مخ

 

ح
م

 

چ

 ہ    اشنؿ۸     ف۸    ابرہم۸    

مامؾ۸۸ے۸افر۸تبحم۸ف۸رعمتف۸یک۸ابرش۸نورہ۸اب۸ یھ۸رتمح۸یک۸فرػ۸ےس۸ارب۸ِیک۸اعتٰیل۸قح

 ؎  ے۸۸ض۸ایکرع۸وی ۔۸ارقح۸ ے۸اس۸ومضمؿ۸وک۸ںیہ۸نورہ۸رس۸ہب۸رہم۸شیپ۸اب۸ یھ۸ںیتمعن

 رگ۸رکےک۸اتلھبنس۸ے۸ٓاج۸ یھ۸وس۸ابر۸ یھ

  یھ   ٓاج   ے   اتلھک۸    وت۸    ہناخیم    درِ    فہ۸   اہ 

  یھ    ٓاج۸     ے۸      اتکلھچ۸     وت۸    رتمح۸    امیپۂ

 اھت    الم۸   وک۸    ویلک   یک   ارفاح۸   وج۸   درد۸     فہ

  یھ   ٓاج۸  ے۸   اتکہم۸    ےس    ةی رگ  اچک۸   رہ

 اک     ازؽ۸      اسیق          دےیھکی      رظن۸      ااجعزِ 

  یھ   ٓاج۸    ے۸   اتکپٹ۸   ےریم   وہل۸  ںیم  اوکش 

 ےس   رظن۸    یک    اکلم۸   رمدش۸   نو۸   تسم۸    وج

  یھ   ٓاج۸   ے۸  اتلھبنس۸  ےک۸ رک  رگ۸    یھ  ابر۸   وس

      فہ
ِ
 ے    ںیہن     ایبان     رتا۸    تبحم۸     اجؾ

  یھ   ٓاج۸  ے۸   اتلم۸   ےک۸  درد۸   الہِ  ےس۸  ونیس 

 ااہتن      یک      یدنسپ      درد۸       یامہر       ارتخ

  یھ   ٓاج۸  ے    زتاتپ۸    وت۸    دؽ   رگم۸  فلص۸  ے

ےک۸انمرظ۸ےس۸۸وی اہپڑ یک۸یرمافر۸۸ارقح۸السکیٹ۸ہک بجااعشر۸اس۸فتق۸نوےئ۸ےھت۸۸ہی

 راہاھت۔۸سگر
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 قشع۸ۂیرگ۸وفادئ

 میاخک۸اشفدن۸ںیارب۸ےسب۸اکش۸در۸وچ 

 میردیس  امہ۸ ربا ۸  ف۸  ذگمیتش ارب۸۸از  ف

رپ۸مہ۸ ے۸ٓاوسن۸رباسےئ۸وت۸امہرے۸اکش۸اہےئ۸۸فرح۸اس۸زنیم۸بج۸ارب۸یکرتہمج۸فرشتحی:

انگنو ۸وک۸وفع۸رفامرک۸اےنپ۸۸رتمح۸وک۸وجش۸نوا۸افر۸امہرے۸ایےئےک۸در۸دناتم۸رپقح۸اعتٰیل

رکات۸ے۸افر۸وج۸زگزگا۸رک۸۸یف۸زار۸ہیوج۸رگ۸انماجت۸ںیم۸ینعی۔۸۸ایاقمؾ۸رپ۸اچنہپد۸رقب۸ےک۸اٰیلع

ے۸افر۸اس۸اک۸احؽ۸۸نواجیت۸التیف۸ےک۸انگنو ۸یک۸اماتگن۸ے۸اس۸ےک۸امیض۸انگنو ۸ےس۸اعمیف

 ؎۸  رفنش۸نواجات۸ے۸۸۸درہ ۸نواجات۸ے۸افر۸اس۸اک۸لبقتسم۸ یھ

 ےھجم    ربخ۸   الدے۸    یک    ایر   وج۸   ںیہن   وکیئ

 ےھجم   ا درھ۸  اہبدے۸   ہ  وت۸  اکش۸   لیسِ  اے

 سفن۸سفن۸ف۸االصِح ۸ستۂیک

مرگب  لگ۸  وسےئ۸  دیؾد اخر۸ وچ ۸ را۸  سفن

 

ت

 

تح
ن

 

   رکش۸  اب۸   دیؾد  رسہک۸ وچ ۸  را۸  لقع

م

مٓا

 

ت

 

تح
ت

 

 

 بجع ف۸  رخف روع ت۸ ف۸ انومس۸ ف۸ ربک۸ ف۸ ف۸گنن۸۸انؾ

مرگب    یگلمج  از۸  لبق۸    ںیز   ںودؾ۸   رہہچ

 

ت

 

تح
ن

 

بج۸سفن۸وک۸۸ےیلاصہحل۸ےک۸ابغ۸ےک۸۸نمچ۸افر۸اامعِؽ ۸مہ۸ ے۸اےنپ۸رفاحینرتہمج۸فرشتحی:

راضےئ۸سفن۸وک۸رتک۸رکےک۸۸ینعی یک۸ررفار۸اایتخ۸فرػ۸راہِ ۸یک۸وت۸قح۸اعتٰیل۸ایدنمش)اخر(۸اپ

ےس۸بلق۸ف۸رفح۸وک۸۸اید یک۸قح۸اعتٰیل۸ ۸ہکوچگل۸ےئگ۸۔۸افر۸۸وک۸شش۸ںیم۸یک۸راضےئ۸ومٰیل

 ۸ےیلاطع۸نوات۸ے۸اس۸۸ؿاانیمط
ِ
لقع۸وک۸بج۸مہ۸ ے۸انصق۸،ید۸وک۸لگ۸ےس۸ہیبشت۸یقیقح۸وبحمب

رکش۸۸۔۸سپ۸لقع۸اک۸رسہک۸قشع۸یکیرکد۸شٓازیم۸قشع۸یک۸ےیلوت۸ا۸س۸وک۸اکلم۸انب ے۸ےک۸۸ایاپ
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 یاجمز۸قشع۸ِہک ے)ہندخا قشعافرقشع۸ےسرمادِ  ۔ نوایگ دیفم افر ذیےس۸لم۸رک۸ذل

ربتک۸۸یک۸یقیقح۸(۸افر۸قشعِرںیھک۸ے۸دخاےئ۸اپک۸اس۸ےس۸انپہ۸ںیم۸ااسنتین وج۸گنن۸ِ۸افین

ےس۸اجنت۸۸روی امیب۸ےس۸انؾ۸ف۸ومند۸افر۸ةکت۸ف۸بجع۸افر۸انومس۸ف۸روع ت۸ف۸رخف۸بس۸رفاحین

ےک۸۸فاےل۸اطنیبل۸هللافہج۸ےس۸ا۸۸ے۔۸ایس۸ اتقح۸وک۸وسہتخ۸رکد۸قشع۸قح۸ریغ۸ینعی۔۸لم۸یئگ

 ۔ذرک۸اتبےت۸ںیہ۸ےیلےک۸۸انو ےتبحم۸دیپ۸یک۸قح۸اعتٰیل۸دول ۸ںیم

 اکحتی

۸ا۸اعقش۸ِکیفل۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸اارقح۸ؤم رفدفس۸رپ۸۸رٹکیسیملف۸ا۸کیاجمز

۸ایہٰلافر۸ذعاب۸ِ ۸اتلم۸رہ۸فتق۸ےب۸ینیچ۸وکسؿ۸ںیہن۸وچ ۸ہک ںیم۸یاجمز۸قشعِ ۸اعقش۸اھتنکیل

اتہ۸نو ۔۸ارقح۸ ے۸اہک۸ہک۸ٓاک۸ااجزت۸االصح۸اچ۸اینپ۸التبم۸اھت۔۸ھجم۸ےس۸الم۸افر۸اہک۸ہک۸ںیم۸ںیم

۸ارقح۸ ے۸اہک۸ہک۸ٓاک۸قشع۸یک۸اتبےیئ: ٓاک۸وک۸اتبدف ۔۸اس۸ ے۸اہک۸یرامیب۸ٓاک۸یک۸وت۸ںیم۸ںید

 ے۸اس۸وک۸ارقح۸اک۸فشک۸اھجمس۸افر۸۸ے۔۸اس۸وک۸تہب۸بجعت۸نوا۸افر۸ےب۸اچرالتبم۸ںیہ۸ںیم۸ریامیب

 ۸ےس۸کپٹ۸راہ۸اھت۔۸ارقح۸ٓاوھکن۸فشک۸ہن۸اھت۸اس۸یک۸ہی احال ۸ہکنوایگ۸ یھ۸دقتعم۸نورک۸تعیب

 ایالتبم۸ے۸۸ےک۸قشع۸ںیم۸ یس۸ہیہک۸۸رک۸وسحمس۸رکایل۸ھکیوک۸د۸ ٓاوھکن۸ ے۸ذفًاق۸افر۸فدجاًان۸اس۸یک

رہشت۸راتھک۸۸اکیف۸ںیم۸یولعمؾ۸نوا۸ہک۸فہ۸قشع۸اجمز۸اعاقشہن۸راتھک۸ے۔دعب۸ںیمہک۸زماج۸ِ ۸ہی

دعب۸ھجم۸ےس۸اہک۸ہک۸قشع۸۸وت۸دنچ۸دؿ۸ےک۸گل۸ایگ۸ںیم۸هللاے۸۔۸رہباحؽ۸بج۸وتہب۸رکےک۸فہ۸ذرک۸ا

ے۸افر۸اہک۸ہک۸رفدفس۸ےک۸۸ؿوکسؿ۸افر۸اانیمط۸ںیم۸ے۸افر۸دخا۸ےک۸قشع۸وت۸ذعاب۸ایہٰل۸یاجمز

۸ؿاھت۸افر۸اب۸وکسؿ۸افر۸اانیمط۸نھچ۸ایگ۸رحاؾ۸افر۸وکسؿ۸بلق۸ یھ۸ یھ۸دنین۸رات۸یک۸قشع۸ںیم

 ؎  ایدرعش۸اؿ۸وک۸انبرک۸دے۸۸کیافر۸ا۸یابد۸د ےس۸وساجات۸نو ۔۸ارقح۸ ے۸اؿ۸وک۸ابمرک

 دفزخ   رسااپ۸   یھت    نکیل   اھت۸  رفدفس۸    انؾ

  ے  مہ۸   اھت۸   ایک  ربابد۸  وک۸   رمع۸    وی   اہےئ

۸۸رٹکیسیہک۸ملف۸ا۸اچےیہوک۸۸املسمون       اہؤس۸اک۸۸ؿتنعل۸اگنو ۸افر۸اطیش۸یسیج۸امنیس۸ایاک

ے۔۸۸اتسگیخ۸نیرت۸ے۸افر۸میظع۸یزفر۸افر۸ہنیس۸یوت۸وچر۸ہی۔۸ںیانؾ۸رفدفس۸ہن۸راھک۸رک

ٰض  َُ ب ُ ور ترر  ا  مر
ا ل  نر

 
ف  ق  ر ور

م ُ
ٰ
 ۔ارّلل 
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 ابختث۸ےک۸قشع۸یک۸ڑلوک 

 ےئگ    اڑا۸   ذلت۸   وج۸  ےس۸   رپیتس  سنج۸   مہ

 ےئگ     الج۸     رپمچ۸     فہ۸    اینپ    اک۸   ااسنتین

 ںیم   ٓاؿ وعفمؽ۸ ف۸ افلع۸    ںیہ   نوےئ۸   روسا

 ےئگ  ااھٹ۸    انجزے۸   اےنپ۸     ےک   ایح   دفون 

 رمع   مامؾ۸    ٓاںیھکن  ہن۸   ےگ۸   ںیکس الم۸   رہسگ

 اٹہےئگ  رپدے۸  فہ۸   وج۸ ےک۸  رشؾ۸   ںیم  ٓاسپ

 ںیرک   ادا۸   تبحم۸   قح۸   ہک۸   اھت۸    ہی   دوھاک

 ےئگ     امج۸    ٓارخ۸    اتدؾ     جیب    اک۸    رفنت

 دؽ   تایح   ااسس۸   وک۸  ۸رظن  سج۸ ےھت۸   ےھجمس

 ےئگ  اچب  وک۸  رظن۸  ٓاج۸   ےس۸  رظن۸  اس۸   وی 

 یک   اجمز۸    تنعل۸   یہی   دفوتس۸   ے۸   مک۸    ایک

 ےئگ   رچا    ٓاںیھکن    یھ  دعب۸   ےک۸   اچہپےنن

 ےک قسف۸ ےھت۸ اقتےض۸  ںیم وصرت۸  یک قشع۸۸ہی

وسا۸   وج۸   ںیم  لپ۸   کیا  وک۸  دفون 
 
 انبےئگ   ر

 اک۸العج۸یےس۸قشع۸ابز۸ڑلوک 

 قلخ  ومالےئ۸  دش۸  نسح۸  از۸   وکدےک

 قلخ   روساےئ۸ رخػ۸  دش۸  یریپ  دعب

ڑلاک۸نسح۸ےک۸ببس۸ٓاج۸قلخ۸اک۸رسدار۸انب۸نوا۸ے۸افر۸رہ۸فرػ۸اس۸اک۸ارکاؾ۸افر۸۸وجرتہمج۸ف۸رشتحی:

 ۔ہن۸ااھٹےئ۸اگ۸اگنہ۸ یھ۸ے۸اگ۸،۸وکیئافر۸وھکٹس۸رھپ۸ںوڑاھ۸نواگ۸وت۸ذلیل۸یہینوراہ۸ے۸بج۸۸رایپ
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 اف   شیر   دیٓارب     دبانیم   ہب۸   وچ 

 اف    یتفت    از۸    دیٓا  گنن۸   را۸  دوی

۸افر۸ومںیھچن۸ڑلوک ۸ےک۸داڑیھ۸ےک۸اسھت۸نیسح۸ افر۸روساویئ۸دبانیم۸بجرتہمج۸ف۸رشتحی:

ے۸افر۸اعقش۸ولگ۸رفنت۸۸ےس۸رشؾ۸ٓایت۸زماج۸رپیس۸اؿ۸یک۸وک۸ یھ۸ؿرھپ۸اطیش۸    وت۸ںیہ۸لکن۸ٓایت

 ۔رک ے۸ےتگل۸ںیہ

 ؎۸  فل۸اک۸اردف۸رعش۸ے۸۸۸ؤم۸ارقح

 وھکید   ںیم  تغل۸  وک۸   اعرض۸    ےک۸    اس

 ےلکن     اعریض      ہن۸     بلطم۸       ںیہک

۸اک۸رہق۸ف۸بضغ۸رخ۸نسح۸رپ۸دباگنہ۸ڑلےک۸ےک۸اعریض۸سج۸نیسح اجات۸ے۸۸دیارکےک۸دخا

وموھچن ۸رپ۸اتؤ۸دے۸رک۸ااچکن۸اسےنم۸ٓاات۸ے۸وت۸اس۸۸یڑب یڑب۸دؿ۸ںیم۸بج۸فہ۸ھچک۸ہ

 اک۸دؾ۸لکن۸اجات۸ے۸افر۸اؿ۸ےک۸قشع۸اک۸انجزہ۸۸بل۸ف۸رشخر۸ف۸وسیگ۸ےک۸اعوقش ۸ےک۸وشؼ۸ںوۂس

 ۸ے:ہیلکن۸اجات۸ے۔۸ذٰہلا۸العج۸

 ۔رپ۸دف۸اچر۸رتعک۸لفن۸وتہب۸زپانھ۸رہ۸دباگنہ (۴

ےک۸نسح۸ےک۸زفاؽ۸وک۸افر۸۸ ونیسحرماہبق۸رکانافر۸۸ریومت۸افر۸دفزخ۸اک۸رہرفز۸ھچک۸د (۰

 ذغا۸اننب۸وسانچ۔۸یک۸ف انلگ۸افر۸ڑیک۸،اؿ۸ےک۸مسج۸اک۸ڑسان۸ربقف ۸ںیم

 ےس۸اؿ۸ےک۸اپس۸اجان۔۸یاپ۸دنب۸ینعیتبحص۸اک۸ازتلاؾ۸۸فاول ۸یک۸هللافر۸ا (۱

افحتظ۸اک۸اامتہؾ۸افر۸بلق۸وک۸اؿ۸۸ےس۸تہب۸دفر۸رانہابوصخلص۸ٓاوھکن ۸یک۸ افر۸ونیسح (۲

 اےنپ۸وک۸رصمفػ۸رانھک۔۸افر۸اجزئ۸اکوم ۸ںیم۸ہاپزیک۸ےک۸وصترات۸ےس۸اچبانافر

۸ذرک۸ِ یسافر (۳ ۸رکےک ۸۸یفن۸زبرگ۸ےس۸وشمرہ ۸رکان ۸اابثت             اللال اٰل اال ینعیف

ؽ۸ٓارخ۸۸،؍۸رمہبت۴۴۴ للاال با ۃالحول وال قو؍۸رمہبت۸افر۸اس۸ےک۸العفہ۳۲۲۸
ّ
اف

 ؍ابر۔۱فیدرفد۸رش

اک۸لمکم۸۸ریاس۸ےک۸وشمرف ۸رپ۸لمع۸رکان۸اس۸امیب۸اکلم۸ےس۸روجع۸رکان۸افر۸رمدشِ ۸ یس:رجتہب
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۸یافر۸قشع۸اجمز۸دباگنہ‘‘سفن۸۸دوتسر۸ستۂیک’’فل۸اک۸راسہل۸ارقح۸ؤم۸العج۸ے۔زین۸افر۸اشیف

افر۸۸ابتہ۸یک۸ریےس۸اس۸امیب۸لیصفت۸ںیم۸ے۔۸اس۸راسےل۸ف۸دیفم۸اریسک۸تیاہن۸ےیلےک۸

لۂ۸اعتٰیل۸اس۸اک۸العج۸ذموکر۸ے۸سج

 

ض
بف ن
۸اعتٰیل۸هللانوراہ۸ے۔۸اؿ۸اشء۸ا۸تہب۸عفن۸ےس۸ولوگ ۸وک۸

لقتسم۸اتکب۸۸کیافر۸اؿ۸اک۸العج۸ےک۸انؾ۸ےس۸ا۸رای امیب۸اس۸ےک۸العفہ۸تہب۸دلج۸رفح۸یک

 ے۔(۸نویکچ۸اشعیاتکب۸اب۸۸ہی۔۸)داع۸رفامںیئ۸یک۸ےس۸لیمکت۸ےنھکل۸اک۸ارادہ۸ے۔۸قح۸اعتٰیل

 هللالہ۸ا۸تبحص

 دشؾ     رحمؾ۸    را۸     راہ۸    اساکلؿ

دؾ۸    ا۸ر   دقس۸    اساکلؿ
 
 دشؾ   ہ

 ۔نو ۸اعمل۸دقس۸اک۸اسیھت۸راہ۸قح۸ےک۸ےنلچ۸فاول ۸اک۸رحمؾ۸نو ۸افر۸اسنیکلرتہمج:

 یرتشم وچ ۸  ںیشن ولخت۸ دشؾ۸  ہہگ

 دشؾ   اعمل۸   رہظم۸   وخر۸   وچ۸    اگہ

اہج ۸۸وخردیش۸نو ۸یھبک۸ف۸یفخم۸ولخت۸نیشن۸ےک۸امدنناتسرہ۸۸یرتشم۸یھبکرتہمج۸فرشتحی:

۸یلجت۸ھجم۸رپ۸اےنپ۸امس۸ابنط۸یک۸بج۸قح۸اعتٰیل۸ینعیاظرہ۸نو ۸۔۸۸ںیم۸فرح۸اعمل۸اتب۸یک

رظن۸ےھجم۸اچہپےنن۸ےس۸۸نواجات۸نو ۸افر۸الہ۸اکانئت۸یک۸یفخم۸اکانئت۸ںیم۸وت۸ںیم۸رفامےت۸ںیہ

ے۸۸وت۸ےھجم۸قلخ۸اچہپےنن۸یتگل۸ھجم۸رپ۸رفامےت۸ںیہ۸یلجت۸ے۔۸افر۸بج۸امس۸اظرہ۸یک۸اقرص۸نویت

 ۔اقلخل۸نواجات۸نو ۸وہشمر۸افر۸اعتمرػ۸نیب۸افر۸ںیم

 زاب    متشگ۸    یگلمج   ٰیسیع  وچ۸    ہہگ

 دشؾ  میرم  وچ ۸  اخومش۸  بل۸   اگہ

فرح۸رسااپ۸زابؿ۸۸االسلؾ۸یک۸ہیلع۸ٰیسیع۸انےس۸رضحت۸دیس۸یبیغ۸ؿاضیف۸یھبکرتہمج۸فرشتحی:

 ۸اافدہ۸رکات۸نو۸اک۸قلخ۸ںیم۸ٓادم۸افر۸فاردات۸ہیملع۸یک۸رہ۸فتق۸اضمنیم۸ینعی ۔نب۸اجات۸نو 

۸میفہج۸ےس۸لثم۸رضحت۸رم۸رک۸اجات۸ے۸سج۸یک۸بیغ۸ؿاک۸فرد۸افر۸اضیف۸اضمنیم۸افر۸یھبک
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۸ریغ۸اہیلع ۸اخومش۸افر ۸دیس۸االسلؾ ۸نو ۔ ۸نواجات ۸االکلؾ االسلؾ۸۸ہیلع۸رضحت۸ٰیسیع۸اناقدر

االسلؾ۸ ے۸ابفوجد۸۸اہیلع۸میافر۸رضحت۸رم۸ایوخار۸ےھت۸افر۸وطبر۸زجعمہ۸الکؾ۸رفام۸ونومولد۸ریش

ہک۸۸ایفرػ۸ااشرہ۸رکد۸االسلؾ۸یک۸ہیلع۸ٰیسیع۸انوخد۸رسااپ۸ےب۸زابؿ۸نورک۸دیسؾ۸ےک۸االکل۸یلع۸ۃدقر

 ۔تف۸رکف۸ایاس۸ےچب۸ےس۸در۸ےگ۸،۸ںیوجاب۸د۸ہی

 قشع  رغؼ۸  ادنر۸   ہوجدیش  دشؾ۸   وچ 

 دشؾ     می    اعاقششن۸    مشچ۸   ف۸    درد

رظن۸۸ےک۸اعوقش ۸یک وت۸قح۸اعتٰیل۸رغؼ۸نوایگ۸ںیم۸قشع۸یقیقح۸ایےئبج۸دررتہمج۸فرشتحی:

ف۸رفات۸۸ؿقلعت۸نو۸وت۸وحیج۸۔۸سج۸ےکٹم۸وک۸ ردنر۸ےس۸ہیفخ ردنر۸)رحب۸ےب۸رکا (۸نوایگ۸ںیم

 ۔اس۸ےکٹم۸ےک۸اسےنم۸زاونےئ۸ادب۸ےط۸رکےت۸ںیہ۸ریش۸ایےئڑبے۸ڑبے۸در۸ےسیج

 دبہ    زییربت  سمش۸  اجمن۸   دیع

 دشؾ    امظع۸     رقابین   را۸     دیع

الماقت۸۸یک۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸زییربت۸نیسمش۸ادل۸رضحت۸خیش۸دیع۸رفاحین۸یریمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ای ے۸سفن۸وک۸داٹد۸ےک۸اسےنم۸ںیم۸ہک۸خیش۸ہیرپ۸دفا۸نوان۸ے۔۸رماد۸۸ے۸افر۸اےنپ۸خیش

ے۸ہک۸۸ہیمظن۸المہظح۸نو۸سج۸اک۸الخہص۸۸ہی ارقح۸یک۸ےیلفاضتح۸ےک۸۸اس۸رعش۸یک

۸وبقمنیل۸دخاےئ۸اپک۸ےک۸اعنیقش ۸دفیتس۸یک۸افر ۸ے۸افر۸ےس۸۸تبحص۸افر ۸اتلم وکسؿ

وخد۸ فہ۸۸وچ ۸ہکے۸افر۸۸نویت۸رپ۸ینبم۸ف۸ےب۸فافیئ۸افر۸وخد۸رغیض۸اعریض۸دفیتس۸یک۸دارف داین

۸ےب۸وکسین سکع۸اؿ۸ےک۸اپس۸فاول ۸رپ۸ یھ۸اکاؿ۸ےک۸بلق۸۸ےیلاس۸۸ےب۸وکسؿ۸نوےت۸ںیہ

 رکات۸ے۔۸ادیپ

 دؽ۸الہِ ۸دؽ۸در۸سلجم۸ِوکسِؿ 

 اجؤ    یھ دجرھ۸  ایرب ے۸  ںیہن اکھٹہن۸  وکیئ  ےریت وساےئ

 داھکؤ     رگج   زمخِ    ںیم  ےسک۸  انسؤ ۸   دؽ۸   ف۸  اجؿ۸  مغِ  ےسک
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 ںیہ ربخ۸ ےب۸ ےس۸   تمیق  یک   فاف۸  ںیہ  فاف۸ ےب۸ وت۸ فاےل۸   داین  ہی

 انبؤ    وی ےس۸ٓاگنہ۸ افج۸ وک  زدنیگ ےک۸ دے۸ دؽ۸ وک۸  اؿ۸  رھپ

 

 رک وی ۸   وت۸ ونب ۸ اک۸ اؿ۸  الغؾ   رسااپ۸  ںیہ   اتحمج۸  وج۸ تب۸   ہی

 اٹھگؤ    وی  وک۸  تمیق  اینپ  ںیم رک۸ نب۸ الغؾ۸    یھ  اک۸   الغؾ

 

 ادیش ف۸تسم ے۸ ةلب۸ رگن۸لگ۸ےس۸ وخش  مہ۸ ے۸نمچ۸ںیم امان۸  ہی

 انبؤ    وی  ںیم نکسم۸ وک۸ اس۸  وت۸  نو۸  اعریض  وج۸  نمیشن  رگم

 

ر  وت۸  ےھجم

 

ت

 

 رپ  در۸ ےک۸ دؽ۸ الہ۸ سب۸  وت۸  الم۸  رگ۸  دؽ۸  وکسؿ۸   اخ

 انبؤ ۸ وی ہن۸  ےس۸ دؽ۸۸نکسم۸میمص  اانپ۸  ںیم  وک۸ در۸ ےک۸  اؿ۸   وت

 ال اٰل  ف۸اقحقئ۸ۂملک۸اعمرػ

 میرف      یم      ابال۸     ف۸     ابالمیئ     ز  ام

 میرف    یم    ایدر  ف۸    میا     ایدر     ز  ام

ابال۸۸اعمل۸ِؿارفاح۸اک۸الیم۸یامہر۸ےیل ایس۸ااترے۸ےئگ۸ںیہ۸ںیم۸داین۸فاح۸ےس۸اعملِار۸مہ۸اعملِ

اک۸رقب۸ف۸راض۸۸قح۸اعتٰیل۸ینعی۔۸فرػ۸اجےت۸ںیہ۸ابال۸یک۸فرػ۸نو ے۸ےک۸ببس۸مہ۸اعمل۸ِیک

 ؎۸  التش۸رکےت۸ںیہ

 ںیہ   ےتھجمس۸  زنمؽ۸  مہ۸  ہن۸ لمحم۸  مہ۸  ہن۸  اجدہ۸  مہ۸   ہن

 ںیہ     ےتھجمس۸    دؽ۸     زدنیگ      یریت   وک۸    وجیئ   راض

 ۔التش۸ے۸رقب۸یک۸ےک۸رقب۸اف۸ر۸اامعِؽ ۸فرػ۸اج ے۸ےس۸رماد۸قح۸اعتٰیل۸ابال۸یک۸اعملِ

 اج۸متسین    ںیاز   ف۸   ٓااجن۸   از۸    ام

 میرف   یم   ٓااجن۸   ف۸    اجنیمیئاز    ام
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ے۔۸۸ےس۸ںیہن۸ اہج۸افینارفاح۸ےس۸ے۸اس۸۸رفوح ۸اک۸قلعت۸اعمل۸ِیامہررتہمج۸فرشتحی:

 ےس۸ںیہن۸اہی  وچ ۸ہکرفح۸۸ےس۸ے۸نکیل۸اخیک ِؿ اہجاخک۸اہتبل۸اس۸۸امہرے۸مسج۸یک

 ۸ترتایق۸ینعی۔۸فرػ۸اجےت۸ںیہ۸ابال۸یک۸ے۸سپ۸مہ۸اعملِ ۸ے۸افرپ۸ےس۸ٓایئ
ِ
 ےیلدخا۸ےک۸۸رقب

 ؎۸۸  ے۸فرػ۸اجان۸اچیتہ۸رہ۸ےئش۸اےنپ۸رمزک۸یک۸وی ۸ہکرطفت۸اک۸اقتاض۸ے۔۸نیع۸یامہر۸ےب۸ینیچ

 اک     یس   نو ۸    وی   وت۸    اک    یس  نو   ںیہن

 نو      اجراہ۸    نوا۸     اک   ہ۸   اؿ۸   اک    ہ   اؿ۸

 

 تسہ   هللا   رہ۸   اج ۸  اے۸   اٰل     ال 

 میرف  یم   اال۸   ہب۸  ات  ال۸   از۸   مہ۸   ام

۸اللاال  رکان۸ہ۸ےس۸اخ ی۸هللا بلق۸وک۸ریغ۸ینعی ال اٰل  !اجؿ۸یاے۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 ۸یفن۸یک۸ے۔۸ریغ۸ہعیاک۸ذر۸کت۸راسیئ
ِ
۸اابثت۸نوات۸ے۸۔۸العہم۸یقیقح۸ےس۸وبحمب ۸دیس اک

 ؎  رکات۸ے۸۸۸۸حیوخب۸رشت۸اک۸رعش۸اس۸اقمؾ۸یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ یدنف۸ؿامیلس

 دؽ  راایغ  ابش۸ دفر۸ ابلط۸ ااکفر۸ ابش۸   دفر

 دؽ رابر۸د  ےیل ےک۸ وخاب ۸ اشہ۸ ے۸ راہ۸  جس

۸یاالتم۸اھتون۸سج۸رپ۸رضحت۸میکح۸رعش۸ یھ۸ہیاک۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸وخاہج۸اصبح۸رضحت

 ؎  وخب۸ے۸۸۸۸یھت۸انمت۸اظرہ۸رفامیئ۸یک۸ےنید۸الھک۸رفہیپ۸کی ے۸ا۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع

 نویئگ    رتصخ۸   ےس۸    دؽ۸    انمت۸     رہ

 نویئگ   ولخت۸   وت۸   اب۸   ٓااج۸    وت۸    اب

 ؎  ایٓا۸ایدافر۸رعش۸۸کیبح۸اک۸ااص۸وخاہج

 وھ     اؿدیم   اک۸     نواجےئ۸    رما۸     دؽ

 وت   ہ   وت۸   نو۸   وت۸   ہ   وت۸   نو۸   وت۸  ہ   وت

۸ےس۸افر۸اعمیص۸هللا۸بلق۸اک۸ریغ۸ینعینواگ۸۸یوقاللاال دقر۸۸نواگ۸ایس۸یوق۸ال اٰل دقر۸۸سج

۸ستہیشیٓاال۸یک ۸ا۸۸ےس۸سج۸دقر ۸افر۸سج۸دقر عم۸اس۸ےک۸اقتاضےئ۸۸ےنپ۸سفن۸یکنواگ
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۸بلق۸وک۸اطع۸نواگ۔۸سج۸فرح۸بج۸زنیم۸یوق۸اک۸ونرِ ۸دقر۸قح۸اعتٰیل۸ایس۸نویگ۸ےک۸یفن۸وہشاہین

۸ہے۸وت۸اچدن۸اک۸وپرا۸دارئ۸ےس۸ابلکل۸اگل۸نواجیت۸ؿےک۸درا۸رجاچدن۸افر۸وس۸رگدش۸ںیم۸اینپ

۸(۸الہکات۸ے۸۔۸ایساک۸ںیاکلم۸)وچدوھ۸وسرج۸ےک۸ونر۸ےس۸رفنش۸نواجات۸ے۸افر۸فہ۸اچدن۸دبرِ 

ےس۸۸ؿاسکل۸ےک۸درا۸افر۸بلقِ ۸اکہلم۸ےس(۸قح۸اعتٰیل۸فرح۸بج۸اسکل۸اک۸سفن۸)انفتیئِ

اس۸اسکل۸ےک۸بلق۸اک۸وپرا۸دارئہ۸ونمر۸۸اپک۸ےس۸ےک۸ونرِ ۸ابلکل۸اگل۸نواجات۸ے۸وت۸قح۸اعتٰیل

۸نو ے۸ےک۸ببس۸اطنیبل۸نواجات۸ے۔۸افر۸فہ۸رھپ۸بج۸اراشد۸رکات۸ے۸وت۸اس۸اک۸وپرا۸الکؾ۸ونراین

 ؎  ےس۸وظحمظ۸افر۸رسمفر۸افر۸ونمر۸رکات۸ے۸۸۸۸افر۸یلجت۸اتریث۸اتؾ۸یک۸اخصل۸افر۸ونرِ ۸ونرِ ۸وک۸ یھ

 دنک       ٓاہہگ۸      زرہ۸      ونراین       خیش

      اب     را۸    ونر

ظ

فع
ل

 دنک       رمہہ۸      ہ اا۸

 فمت ر                                                                

وک۸اےنپ۸اافلظ۸ےک۸رمہاہ۸۸اکلم۸ابینط۸اتبات۸ے۸افر۸اےنپ۸ونرِ ۸اکلم۸دخا۸اک۸راہتس۸ یھ۸خیشِ ۸ونراین۸فہ

اراشد۸سفن۸وک۸۸ے۸۔۸ربسکع۸اس۸ےک۸ہک۸وج۸اصِبح۸ اتااترد۸ےک۸دول ۸ںیم۸رکےک۸اسنیعم

افر۸اقبےک۸املظت۸۸زدنیگ۸دقبر۸سفن۸یک۸داٹےئ۸نوات۸اس۸ےک۸الکؾ۸ںیم۸فرح۸ںیہن۸یوپر

  احلئ۸ریتہ۸ؿسج۸دقر۸اچدن۸افر۸وسرج۸ےک۸درا۸۔۸سج۸فرح۸زنیم۸۸ںیہاشلم۸نوےت

  اجمسل۸۸اراشد۸یک۸اصِبح۸ےسیراتہ۸ے۸۔۸سپ۸ا۸کیدقر۸ہصح۸ےب۸ونر۸افر۸اتر۸ے۸اچدن۸اک۸ایس

 ؎  نوات۸۸۸۸وک۸ںیہن۸اتؾ۸اطنیبل۸اس۸ےک۸الکؾ۸ےس۸ضیف۸ِف۸وماظع۸ںیم

 دنک    ونجم ۸    وچ ۸    ٓازیم   اخک۸۸    رجہع

 دنک    وچ ۸     دنامن۸     ابدش۸     رگ۸    اصػ

 رفمت                                                                                        

۸اخصل۸ونرِ ۸بج۸رجہع۸اخک۸ٓازیمرتہمج: ۸اصػ۸افر ۸ے۸وت ۸ایک۸ونجم ۸رکراہ            ھچک۸۸ابنط۸اک

 ؎  ارث۸داھکےئ۸اگ۸۸۸

 مہ  ویاہند  وک۸  قلخ۸  ےگ۸   ںیرک   ہنویاد  ےک۸    نب

 مہ    ااسفہن۸     رتا۸     ےگ۸     انسںیئ      ربنم۸     ربرسِ
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  از۸ اہ ۸۸تیٓا تعالوا    قل 
ِ
 قح۸ذجب

 میرف  یم   اعتٰیل  قح۸   ذجب۸  ہب۸    ام

 ابمرک۸ےک۸فاےطس۸ےس۸مہ۸وک۸زابِؿ ۸فملس۸یک۸ہیلع۸هللا۸یلص۸بج۸اےنپ۸ربمغیپرتہمج۸فرشتحی:

فرػ۔۸سپ۸اس۸ذجب۸ف۸ششک۸ےک۸۸ینوراہ۸ے۸ہک۸ٓاؤ۸امہر۸اک۸مکح۸رقٓاؿ۸ںیم تعالوا

 ؎   ےس۸زنمؽ۸ےط۸رکرے۸ںیہ۸یفرػ۸زیت۸یک۸قح۸اعتٰیل ےس۸مہ۸ضیف

 ونح     وطافِؿ     در۸   ونمیح     یتشک

 میرف۸یم اپ۸  ےب۸ ف۸ دہ ۸ ےب۸  رجؾ۸  ال

 ) ںیہ۸ےھٹیب۸ںیم۸یتشک۸االسلؾ۸یک۸رضحت۸ونح۸ہیلع۸ایمہ۸وگ
ِ
ےس(۸۸ؿقح۸ےک۸اضیف۸ںوہج۸ذجب

۸ےک۸ذجب۸یک۸قح۸اعتٰیل۸نو ے۸ےک۸ابفوجد۸ یھ۸قیارطل۸اعزج۸یف۸ینعیسپ۸مہ۸ےب۸دہ ۸ف۸اپ۸

   ۔ربتک۸ےس۸رقب۸احلص۸رکرے۸ںیہ

 رمق      دفر۸     در۸      تسین      ام۸     ٓارخ

 میرف      یم      ایارثل     وفؼ۸     رجؾ    ال

رصػ۸ رفک۸۸ہک۸الہ۸ِ)اسیجے۸ااہتن۸رصػ۸رمق۸کت۸ںیہن۸ولسک۸یک۸راتفرِ رتہمج۸فرشتحی:

۸رخف۸وسحمس۸رکرے۸ںیہ ۸چنہپ۸رک ۸رپ ۸ہک اچدن ۸رفک۸۸احال  ۸افر ۸ےک۸ولقب۸ےب۸ونر           اؿ

 (ںیہ۸کیےس۸اتر

 رگم    ےھجت۸      ابمرک۸       امہ۸      ف۸     رہم۸    ریخست

 ںیہن   رفینش   ںیہک   وت۸   ںیہن   ارگ۸   ںیم   دؽ

 ؎  ے۸زیت۸راتفر۸اچدن۸ےس۸ یھ۸فاول ۸یک۸هللا

 ادن  رت  اکلہ۸   لک۸   ز    داین     رہ۸ِ    در

 ربدن   یم  وگ۸   ہہم   ز   ٰیبقع    رہِ   در

   افر۸۸ارافر۸اناپدیئ۸)ںوہج۸اےس۸افین۸وت۸بس۸ےس۸اکلہ۸ںیہ۸ےک۸اعمہلم۸ںیم۸داین۸اعرنیفرتہمج:
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ٓارخت۸ےک۸اومر۸۸ےنھجمس۸ےک(۸نکیل۸ر۸ےب۸تمیقاف۸اعریض۸ےب۸فاف۸افر۸ٓارخت۸ےک۸اقمےلب۸ںیم

۸فاےل۸قح۸اعتٰیل۸هللا۔۸سپ۸اےل۸اجےت۸ںیہ۸یابز۸اچدن۸ےس۸ یھ۸ہی افر۸اامعؽ۸افر۸اجمدہات۸ںیم

 ۔دقؾ۸رےتھک۸ںیہ۸نیقیافرپ۸اب۸ےس۸ یھ۸ایےک۸ببس۸رث۸راتفریزیت۸ےک۸رقب۸ےک۸اعمہلم۸ںیم

 ابب    ابنم۸   ف۸   نک۸   اخشم۸   زاب ۸   اے

 میرف   یم    ام۸  ےب۸  قشع۸  از۸   ام۸  ہک۸    ںیہ

تغل۸افر۸اس۸ےک۸۸اہی ۔۸۸اکؾ۸ںیہن۸ااے۸زابؿ۸وت۸اخومش۸نواج۸ہک۸اب۸ریترتہمج۸ف۸رشتحی:۸

ربتک۸ےس۸دبفؿ۸مسج۸ےک۸اپؤ ۸ےک۸رصػ۸۸یک۸مہ۸قشع۸یقیقح۸وی ۸ہک اافلظ۸اقرص۸ںیہ

 ؎  فرػ۸ا ڑ۸رے۸ںیہ۸یک۸اےنپ۸بلق۸فرفح۸ےک۸رپف ۸ےس۸قح۸اعتٰیل

 نت     وغاغےئ۸    از۸    ہتشگ۸    رجمد۸     اجؿ

 نت    اپےئ۸    ےب۸  دؽ۸    رپ۸     اب۸  رپد   یم

کت۸۸اعتٰیل۸هللانورک۸دؽ۸ےک۸رَپ۸ےس۸ا۸ینغتسم وسکیافررفح۸مسج۸ف۸اکانئت۸اک۸اگنہوم ۸ےس۸۸یامہر

 ۔مسج۸ےک۸اپؤ ۸ےک۸ے۸ریغب۸ا ڑیت

 نم  رساہےئ۸  در۸  ہ ۸   اع ی   تمہ

 میرف  یم   ٰیلعا  رعش۸  ات۸۸   ی  رث   از

۸ے۸ہک۸مہ۸یتمہ۸اع ی۸یسیےس۸ا۸ےک۸ضیف۸هللاقلعت۸عم۸ا۸امہرے۸رسف ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  کت۸اڑ۸رے۸ںیہ۸ٓاےگ۸رع۸ش۸اٰیلع۸ےس۸ یھ۸ایرث

 یریم  ںیبج ے۸ دجسہ۸ ففق۸ ے۸ رپ۸ رعش۸ وصتر

۸رکات۸ے۸وت۸اس۸اک۸رس۸۸نمے۸ہک۸بج۸وم۸ںیم۸فیرش۸دحثی ےک۸۸اشہنٗ اعتٰیل۸قحدجسہ

رس۸۸ایے۔۸وگ۸ایرفام۸رعماج۸ یھ۸ببس۸ےس۸امنز۸وک۸ومنم۸یک۸وم ۸رپ۸نوات۸ے۸ایسابمرک۸دق

 ۔اپےتکس۸ںیہ۸وک۸افکر۸ایک۸اس۸رعفج۸ف۸رتیق۸،وت۸رفش۸رپ۸ے۸افر۸رفح۸رعش۸رپ۸ے
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 اعاقش ۸ااحتمِؿ ۸درایبِؿ 

 منک    اشی ترپ     نم۸    رب   اعیقش

 منک  ریا تف   ہک۸   نک۸   امعرت۸   مک

 وبحمرتہمج۸فرشتحی:
ِ
ہک۸۸رکےت۸نوےئ۸ومالان۸رفامےت۸ںیہ۸تیفرػ۸ےس۸اکح۸یک۸یقیقح۸ب

ٓازامشی۸ یریت۸رکات۸ے۸وت۸ںیم۸ی  اسھت۸تبحم۸اک۸دوع۸ےاے۸اطبل۸ف۸اعقش۸ارگ۸وت۸ریم

۸ ۸اگ ن رُکم  رکف  ُُلر
ب  رنر ل ۸اصقنِؿ الٰخ…ور ۸ف ۸وجع ۸ف ۸وخػ ۸ااحتمانت ۸اےنپ           اوماؽ۸۸افر

۸اشیینتقشم۸ف۸رپ۸تنحم۸ےس۸ے۸سج۸ںیم۸۸ظفلااحتمؿ۸رکف ۸اگ۔۸ااحتمؿ۸اک۸اف۸اومات۸ےس۸ریت

ػ ۸رضفر۸نویت
م
 ے۸)۸رگم۸فہ۸معن۸رقب۸ف۸
ّ
ِ یت

 

ے۸۸اجیت۸یرکد۸ذیاشبرت۸ےس۸ذل۸اخہص۸یک۸ت

رگم۸زابؿ۸سک۸فطل۸ےس۸۸رموچ ۸فاےل۸ةکب۸اھک ے۸ےس۸ٓاوسن۸وت۸ےتہب۸ںیہ۸سج۸فرح۸زیت

اؿ۸ریف۸نوات۸ے۔(۸افر۸امعرت۸مک۸انب۸ہک۸ںیم۸ے۸افر۸بلق۸سک۸درہج۸رُپ۸فیک۸اخٹچرے۸یتیل

 ۸ںیم۸ریاینرکات۸نو ۸)ارگہچ۸اس۸ف
ِ
سج۸ےس۸۸اخص۸اک۸فشکنم۸رفامےت۸ںیہ۸زخاہن۸اےنپ۸رقب

 ؎۸ اتہک۸ے(۸نیادہناؾ۸امعرت۸رپ۸اعقش۸اجبےئ۸رسحت۸دص۸ٓارف

 ینک   ا ریح   را۸  قلخ۸   ہک۸   ٓا    در   وت

 منک  ا تریح  ف۸  تسم۸ ہک۸   ٓا ۸  رب  نم

۸اس۸رکف۸ںیم۸!اے۸اعقشرتہمج۸فرشتحی: ۸تریح۸افصت۸ےس۸ولخمؼ۸وک۸وحمِ ۸ے۸ہک۸اینپ۸وت

تبحم۸ےس۸تسم۸۸ارادہ۸راتھک۸نو ۸ہک۸ےھجت۸اےنپ۸دردِ ۸ہیرکے۸افر۸اجہ۸احلص۸رکے۸افر۸ںیم

ولخمؼ۸ےک۸اسھت۸۸افر فرػ۸وتمہج۸رےتہ۸ںیہ۸اخقل۸یک۸اعرنیف۸انچ ۸ہچرکف ۸۸تریح۸افر۸وحمِ

ق۸نویت۸اؿ۸یک

ح
لل

قح۸ےک۸۸اامتہؾ۸قشع۸ِقح۸اک۸رہ۸فتق۸ےئوج۸راض۸ینعیے۔۸۸تبحم۸ف۸دختم۸

ااخلقل۸اک۸احلظ۸رےتھک۸نوےئ۸تہب۸قفشم۸ف۸صلخم۸۸ةسن۸ا ی۸دخا۸رپ۸ یھ۸ببس۸رکات۸ے۸فہ۸ولخمِؼ 

ے۸ہک۸وج۸اےنپ۸ابک۸ےس۸سج۸۸وخب۸نواجیت۸اس۸اثمؽ۸ےس۸وتحیض۸نوات۸ے۸۔۸اس۸یک۸میف۸رک

ےک۸۸ اخفر۸اھبویئ۸یک۸یوخونشد۸دقر۸ابک۸یک۸افر۸اصلخمہن۸رےھک۸اگ۸ایس۸حیحصافر۸۸ی۸وقدقر۸قّلعت

ےک۸۸ افر۸صلخم۸نواگ۔۸افر۸وج۸ابک۸ےک۸اسھت۸دغار۸افر۸اظمل۸نواگ۸فہ۸اھبویئ۸میرک۸اسھت۸ یھ
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ےک۸رہتش۸اک۸ببس۸وت۸ابک۸اھت۸افر۸فہ۸اٹک۸نوا۸۸ اھبویئ۸وی ۸ہکنواگ۸۸صلخم۸ںیہن۸یھبک۸اسھت۸ یھ

انب۸رپ۸اس۸ےک۸الخػ۸ضعب۸ولگ۸ابک۸ےس۸رہتش۸اکٹ۸رک۸۸رغض۸یک۸یدوین۸ے۔۸اہ ۸ یس

۸۸ےس۸رہتش۸اکٹ۸رک۸اینپرفک۸ف۸رشک۸راّب۸سج۸فرح۸الہ۸ِرکےت۸ںیہ۸اہظر۸رہمابینرپ۸ا۸اھبویئ 

۸مہفالہ۸ِ الہ۸رجتہب۸افر۸۔۸نکیلادماد۸رکےت۸رےتہ۸ںیہ۸اخفر۸ولوگ ۸یک۸افمد۸یک۸رگید۸ یس۸ایاجہ۸

 ۔ےتھجمس۸ںیہ۸وخبیب۸ادماد۸ےک۸ادنر۸وج۸ولہپ۸رمضم۸نوےت۸ںیہ۸اؿ۸یک

 ٓاانش      وچمہ۸      وت۸    اقےف۸    ہہک۸    رگ

 منک  رگدا ت۸   ف   رچخ۸    در۸    تم۸ٓار

اےنپ۸۸ےک۸امدنن۸اجدم۸ے۸وت۸ںیم۸اقػ۸افر۸یکچ۸وت۸ارگ۸وکہِ ۸!اے۸اعقش۸ف۸اطبلرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  رسرگدا ۸رکف ۸اگ۸۸۸۸قشع۸ےس۸ےھجت۸رگدش۸ںیم

 را     رانع۸    زغاؽ۸   ٓا ۸   وگب۸    فطل۸   ہب۸    ابص

 امرا۸    ۂداد   وت۸     اب ایب   ف۸   وکہ۸   ہب۸   رس۸   ہک

 رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸احظف۸ریشازی                                                               

التش۸ ے۸۸یہک۸ےھجم۸ریت۸انیہہک۸د۸ؾاغیپ۸ہیرکؾ۸۸اس۸وخوصبت۸رہؿ۸ےس۸از۸راہِ ۸!اے۸ابصرتہمج:

ق۸ف۸ابقحل۸یکتبحم۸نوا۸ے۔۸اس۸رعش۸ںیم۸رسرگدا ۸ایک۸ںیم۸اب وکہ۸ف۸ایب

ح
لل

 ۔فرػ۸ااشرہ۸ے۸۸

 ملعب   امقل ے۸  ف۸  االفوطؿ۸   وت۸   در

 منک  اندا ت۸    دیارد    کیب    نم

االسلؾ۸ےک۸۸ارگ۸وت۸ملع۸ےک۸اابتعر۸ےس۸االفوطؿ۸افر۸امقلؿ۸ہیلع۸!اے۸اعقشرتہمج۸فرشتحی:

 ۸کیا۸ےھجت۸اینپ۸لثم۸ے۸وتںیم

ّ ب

 

۸افر۸رخد۸ےک۸انبدف ۸اگ۸ویاہنےس۸ونجم ۸افر۸د۸دیارےک۸د۸ت

 ؎ رپزے۸اڑا۸دف ۸اگ۸۸۸

 اک   اس۸  اکر۸   اظنؾ۸   ے۸  اہک ۸  ے۸   رخد۸  اہک 

ر                                                                                          

 

ت
 اص
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 راب      نوش۸    اہےئ۸   ولجہ۸   رتے۸    ںیہ   وپےتھچ۸    ہی

ر                                                                                           

 

ت

 

 اخ

۸تبحم۸ےک۸ریغب۸ے۸۔۸دخاےئ۸اپک۸یک۸اکلم۸نواجیت۸ااسنؿ۸یک۸لقعتبحم۸ےس۸ازتماِج ۸نکیل

ذموکر۸اک۸دفرسا۸۔۸رعش۸ِایایگاجونر۸افر۸اجونر۸ےس۸دبرت۸رفام۸لقع۸ےس۸ااتر۸رک۸اںیہن۸افکر۸وک۸ااسنین

 ؎  اھت۸۸۸۸ہیدرالص۸۸رصمہع

 ٓاولد   امخر۸  رنشگ۸   یرت   ے۸  وپیتھچ   ہی

اس۸رصمہع۸وک۸ارقح۸ ے۸اس۸۸ےیلے۸ا۸س۸۸ںو۸ٓایت۸یک۸یاجمزِِ قشعارقح۸وک۸۸اس۸رصمہع۸ںیم۸نکیل

 ۔وج۸ذموکر۸ے۸ایرکد۸لیرصمہع۸ےس۸دبت

 ِ ہتفخ       امرے۸      وچ     ےجنگ۸   رس۸ِ     رب

 منک اج ت۸  ےب۸   ہتسخ۸   امرے۸   وچ۸  نم

ےک۸زخا ے۸رپ۸لثم۸اسپن۸۸تبحم۸افر۸نواےئ۸اسفنین۸یک۸وت۸داین!اے۸اعقشرتہمج۸فرشتحی:

۸ے۸افر۸ںیم۸اھٹیب      رکان۸اچاتہ۸نو ۸۔۸ےس۸ےب۸سفن۸افر۸افین۸ؿتبحم۸ےک۸اضیف۸ےھجت۸اینپ۸نوا

۸ابوسلء۸وک۸سفنِےریت۸ینعی ۂ۸انبان۸اچاتہ۸نو ۸۔۸۸ولاہم۸رھپ۸سفن۸ِسفن۸اامرہ

 

ب

ع

می
مع

۸ےریت۸ینعی

ادنر۸اک۸اسپن۸ے۔۸سفن۸ےک۸۸ےسفن۸رسشک۸وک۸زمکفر۸افر۸ےب۸اجؿ۸رکان۸اچاتہ۸نو ۸وج۸ریت

 :ںیہ۸لیااسقؾ۸بسح۸ذ

 اک۸اقتاض۸رکات۸راتہ۸ے۔۸فہ۸سفن۸ے۸وج۸رہ۸فتق۸انگہ۸افر۸ربایئاامرہ۸ابوسلء:۸سفنِ  (۴

۸ے۸التبم۸نواجات۸ولاہم:۸فہ۸سفن۸ے۸وج۸انگنو ۸ےس۸اتچب۸ے۸رگم۸اگہ۸اگہ۸انگہ۸ںیم۸سفنِ  (۰

 ے۸افر۸اےنپ۸وک۸المتم۸رکات۸ے۸۔۸۸ہبنتم۸نورک۸وتہب۸رکاتیل۸نکیل

ۂ:۸سفنِ (۱

 

ب

ع

می
مع

اکلم۸ےس۸ٓاراہتس۸نوات۸ے۸افر۸رہ۸انگہ۸۸ی  اک۸سفن۸نوات۸ے۸وج۸وقت۸ءافایل۸ہی

۸اپات۸ے۸۔۸بج۸ا۸س۸سفن۸اک۸ااقتنؽ۸ایس۸ؿےس۸دفتل۸اانیمط۸ایہٰل۸ےس۸اتچب۸ے۸افر۸ذرکِ

 ۔‘‘رمہیض’’افر۸‘‘راہیض’’۔ؾ۸دف۸بقل۸اےس۸افر۸ےتلم۸ںیہااعن۸نوات۸ے۸وت۸وطبرِ ۸احتل۸ںیم

 نوات۸ے۔۸ےس۸رایض۸ےک۸ااعنامت۸ےس۸رشمػ۸نورک۸قح۸اعتٰیل۸:۸وجقح۸اعتٰیلراہیض۸سفنِ (۲
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 ۔افر۸وبحمب۸نواجات۸ے۸دیہدنسپ۸هللاربتک۸ےس۸دنعا۸اصہحل۸یک۸:۸فہ۸سفن۸وج۸اامعِؽ رمہیض۸سفنِ (۳

 ام   رحب۸ِ   در۸   یٓادم  وچ۸   فشک۸    اے

 منک  ااشف ت   وگرہ۸   نم۸ دصػ۸   وچ

(۸ث)ایغگنس۸تشپ۸ ےتہ۸ںیہ۸ںیم۸اجونر۸اک۸انؾ۸ے۸افریس۸اییئدر۸کیا۸:اغلت:۸فشک۸حِّ

 اغًابلوھچکا۸نواگ۔

۸تبحم۸ف۸رعمتف۸ںیمرحب۸ِ ۸ےریم۸وت۸لثم۸وھچکے۸ےک۸ے۸نکیل۸وت۸ یھ۸!اعقشرتہمج۸فرشتحی:

زابؿ۸۸یریت۸ینعی دے۸یگاطع۸ےھجت۸لثم۸دصػ۸وگرہااشف ۸انب۸یبج۸دقؾ۸رےھک۸اگ۸وت۸ریم

 ۔ےگ۸ربںیس۸ےس۸الکؾ۸رعمتف۸ےک۸ومیت

 تسین   دہ ۸   را۸  اہ  غیت   تیولگ   رب

 منک     رقاب ت۸     اامسلیع    وچ۸      رگ

۸ےک۸راےتس۸ںیم!اے۸اعقشرتہمج۸فرشتحی: ۸ارگ۸ریت۸وت۸دخا سفن۸وک۸۸ےوخػ۸تم۸رک۸۔

سج۸فرح۸۸رجنخ۸وک۸درتسس۸ہن۸نویگ۸رگدؿ۸رپ۸یاگ۸وت۸ریتےھجت۸ذحب۸رکف ۸ںیم۸ےیلداٹ ے۸ےک۸

۸قح۸اعتٰیلہک۸ہی۔۸رماد۸ہن۸لچ۸یکس۸یرگدؿ۸ابمرک۸رپ۸رھچ۸االسلؾ۸یک۸ہیلع۸رضحت۸اامسلیع

۸یک۸زپے۸افر۸قح۸اعتٰیل۸انید۸ارگہچ۸اجؿ۸ یھ۸نواج۸روت۸ایت۸ےیلرہ۸اجمدہہ۸ےک۸۸ےک۸راےتس۸ںیم

 ؎  افر۸وت۸اشمدہہ۸رکے۸اگ۸ہک۸۸۸۸نویگ۸اکیف۸ےیل ےرصنت۸ریت

 را         میلست        رجنخِ           اگتشکِؿ 

 ہ  رگید   اجؿ۸   بیغِ  از۸  زام ۸  رہ

 

 داینم  رت۸   رگ۸  ریگ   نم۸ دانمِ

 منک داام ت   ونرِ   از۸  ہم۸ وچ۸   ات

۸اگرارگ۸وت۸رتہمج۸فرشتحی: ۸ےدانم۸رتمح۸ڑکپےل۸اتہک۸لثم۸اچدنریت۸اے۸وت۸ریم۸انگہ

 ۔ےئنواج۸لیےس۸دبت۸اپدکاینم۸ینمرت۸دا۸یافرریت دانم۸وک۸ونر۸ےس۸رھبدف 



  

  

رزی 190 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 فار     زوبنر۸     ینک   اخہن۸   دص۸  وت۸  رگ

 منک ام ت۸   ےب  ف۸  اخؿ۸ ےب۸ سگم۸ وچ 

اغلت:۸اخؿ۸ف۸ےب۸امؿ۔۸ےب۸رھگ۸ےب۸اسامؿ۸درالص۸اخامن۸ظفل۸ے،۸اخؿ۸ففخم۸اخہن۸ے۸۸حِّ

 ۔رتخ۸ف۸اسامؿ۸ںیہ۸ٰینعمافر۸ام،۸امؿ۸اک۸ففخم۸ے۸سج۸ےک۸

 !اے۸اعقش۸رھگ۸انبڈاےل۸اگ۸رھپ۸ یھڑکنف ۸فرح۸۸یک۸یھکم۸ارگ۸وت۸دہش۸یک:رتہمج۸فرشتحی

 ؎۸  قشع۸ےب۸اخہن۸افر۸ےب۸رسف۸اسام ۸رکدے۸اگ۸۸۸اےھجت۸ریم

 الستم    ےجنک۸  را۸  قشع۸  ف۸   اسز۸    ہن

 الستم      وکےئ۸        روسایئ     وخاش

 

 رست رب  الزؾ۸۸ ہیاس امھمن۸   نم

 منک    تاطلس   ف۸ دیفؿارف  اتہک

 ا۸ے۔سگرااشلؿ۸ابداشہ۸اس۸انؾ۸اک۸۸میظع۸کیے۸۔۸ا۸دیفؿ۔۸درالص۸رفدیفؿاغلت:ارف۸حِّ

امھ۸ے۸)ہکلب۸امھ۸اسز۸ے(۸سپ۸۸ےیل ےرتمح۸ریت۸یریم۸!اے۸اعقشرتہمج۸فرشتحی:

ہکلب۸رکش۸۸دیفؿنوےئ۸ے۸اتہک۸ےھجت۸اطلسؿ۸رف۸ےیک ہیرس۸رپ۸اس۸ےرتمح۸ریت۸یریم

ےس۸۸افین۸تنطلس۸ِیاظرہ۸تنطلس۸ِدایمئ۸رکدے۸افر۸ابینطانبدے۸افر۸تنطلس۸اطع۸۸دیفؿرف

 ےب۸امشر۸درہج۸الضف۸ے۔۸

 قشع۸ف۸اقحقئ۸راہِ ۸اعمرػ

 میا    وت۸    امہمؿ۸   ددلار۸   اے۸    ابشم

 میا    وت۸   ٓاؿ۸ بش۸ ف۸  رفز ابدش۸ ہچ۸  بش

۸ںیہ!رات۸اے۸وبحمب۸کیارتہمج۸فرشتحی: ۸رات۸ہ۸مہ۸ٓاک۸ےک۸امہمؿ ۸ایک۸یک۸افر

 ۔فلتخم۸اشون ۸ےک۸رہظم۸ںیہ۸یک۸۸وت۸رات۸دؿ۸ٓاک۸ہمہ۸صیصخت
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 میرف    ہک۸   اج۸   رہ۸   ف۸     ابمیش     اجک۸     رگ

 میا    وت۸     وخاؿ۸    ف۸    اکہس۸    ٓا ۸    احرض

۸ معن۸افر۸۸ےک۸وخاِؿ ۸ےگ۸ٓاک۸ہ۸اجںیئ۸افر۸اہج ۸ یھ۸ںیہ۸مہ۸اہج ۸ یھرتہمج۸ف۸رشتحی:

 ۔رکؾ۸ےک۸دگا۸ںیہ۸اکۂس

 میا     وت۸    دہ ۸    تعنص۸    اہےئ۸     شقن

 میا        وت۸         انِؿ         معنِ     رپفردیہ

افر۸ٓاک۸۸رکؾ۸ےک۸ونصماعت۸ںیہ۸دقرت۸افر۸دہ ۸ِےک۸دہ ۸ِمہ۸ٓاک۸ہرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ےک۸رپفردہ۸ںیہ۸ رفویٹ۸یک۸ہ

 ام       غمِ      در۸      ینک     ےشقن۸      زاب ۸      رہ

 میا        وت۸        ونعاِؿ      ف۸     طخ۸     ہفیحص     ام

وت۸مہ۸درالص۸ٓاک۸۸اطع۸رکےت۸ںیہ۸ٓاک۸امہرے۸غم۸دامغ۸ںیم۸وج۸زابؿ۸ یھرتہمج۸فرشتحی:

 ۔نب۸اجےت۸ںیہ۸اک۸ونعاؿ۸افر۸طخ۸افر۸ہفیحص۸ہ

 رازہؿ     ف۸     زد۸     ف رکم    از۸    اؾ۸     انمی

 میا       وت    دماؿ۸رچ   در۸   زر۸   وچ ۸    زاہکن

۸یبج۸ٓاک۸اک۸رکؾ۸امہر۸مہ۸وچرافر۸رازہؿ۸ےکرکم۸ےسوفحمظ۸نوےت۸ںیہرتہمج۸فرشتحی:

 ۔۸افحتظ۸ےس۸رےتھک۸ںیہ۸افحتظ۸رکات۸ے۔۸وس ے۸وک۸رچدماؿ۸ںیم

 (ث)ایغ۸ہسیک۸ٰینعمابحتفل۸ہب۸۸:اغلت:۸رچدماؿ۸حِّ

 ام    اجِؿ     وخوبش۸   ف۸   اہ ۸    تسم۸     زاانچن 

 میا     وت۸     اجؿ۸    رگا ۸   ف۸   رفح۸    کبسِ    ہک

۸یلجت۸اجؿ۸اس۸فرح۸تسم۸ے۸ہک۸یھبک۸یوخوبش۸ےس۸امہر۸ٓاک۸ےک۸رقب۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ۔طسب۸ےک۸فتق۸کبس۸رفح۸نواجےت۸ںیہ۸یلجت ۸ضبق۸ےک۸فتق۸رگا ۸اج ۸افر۸یھبک



  

  

رزی 192 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 امہ     راصقؿ۸   کلف۸     نیزر      وگےئ

 میا      وت۸       اگؿ۸وچ     زاہکن۸    ابندش۸   وچ

۸یاالفک۸امہر۸رگدشِ ۸ہی ینعیراصق ۸ے۸)۸ےیلامہرے۸۸دنیگ۸نیٓاامسؿ۸اک۸زررتہمج۸فرشتحی:

 ۔مہ۸ٓاک۸ےک۸وچاگؿ۸ںیہ۸ہک بجہن۸نواگ۸۸اسیا۸ ے(۸افر۸وی۸ےیلف۸تحلصم۸ےک۸ رتتیب

۸ڑکل۸:اغلت:وچاگؿ۸حِّ ۸یک۸ثیدح۸اس(ث۔۸)ایغںیہ۸ےتلیھک۸سج۸ےس۸دنیگ۸ہدیمخ۸یفہ

 ۔ےیلافر۸مت۸ٓارخت۸ےک۸۸یئگ۸یک۸ادیپ۸ےیلاہمترے۸۸ے۸ہک۸داینفرػ۸ااشرہ۸

 وگےئ   وخاہ۸  امرا۸  وگیئ وچاگ ۸   وخاہ

 میا وت۸  اِؿ دیم ہک۸  سب۸   ںیا  دفتلِ

۸دفتل۸اکیف۸یہی ےیلامہرے۸۸رفامںیئ۸دنیگ۸ای ٓاک۸مہ۸وک۸وخاہ۸وچاگؿ۸رفامںیئرتہمج۸فرشتحی:

 ۔۸امت۸ےااسنؿ۸ٓاک۸اک۸رہظم۸ینعی ںیہ۸اؿے۸ہک۸مہ۸ٓاک۸ےک۸دیم

 اصع      وخاہ     امرنک۸     را۸  ام    وخاہ

 میا      وت۸       رباہِؿ     ف۸     ومٰیس    زجعم

االسلؾ۸ےک۸زجعمہ۸۸ہیلع۸اصع۸مہ۸رضحت۸ومٰیس۸ایوخاہ۸مہ۸ٓاک۸وک۸اژداھ۸ںیہکرتہمج۸فرشتحی:

۸یک۸ٓاک۸ہاالسلؾ۸(۸وک۸۸)ہیلع۸یاصعےئ۸وموس۸ینعی(۸نوےئگ۔۸رباہؿ۸)دلیل۸فرح۸ٓاک۸یک۸یک

 ؎  ایراستل۸انبد۸دقرت۸ ے۸اژداھ۸انب۸رک۸زجعمہ۸افر۸دلیلِ

 مہ  رگم   زیچ   یڑب   ںیہ    یھ  رھپ۸   ںیہ    انزیچ

 مہ   ربخ۸  یک  قلطم۸    یتسہ      یس    ںیہ    دےتی

 

 دنک    یم    یدار    تشپ۸    را۸  ام  قشعِ

 میا   وت  اتسبِؿ    رفےئ۸   دنخا ۸    زاہکن

ےس۸مہ۸۸ےک۸ضیف۸ااع ت۸رکاتے۸افر۸ایس۸یڑب۸ٓاک۸اک۸قشع۸ابعدات۸ںیمہمج۸فرشتحی:رت

 ۔وخامنش۸زبسہ۸زار۸ف۸ابغ۸ںیہ۸ایٓاک۸ےک۸وگ
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 الست     مش۸   از۸   رپفاہن۸  رہ۸    داغ

 منک   اطلس ۸     امہ ۸   مش۸     دختم

مش۸۸ایسرہ۸رپفاہن۸رطفت۸اعقش۸اک۸داغ۸مش۸ازؽ۸ےک۸ببس۸ےس۸ے۸سپ۸مہ۸رتہمج۸فرشتحی:

 ۔ےگل۸ںیہ۸ابعدت۸ںیم۸ینعی دختم۸ںیم۸اطلسؿ۸اکانئت۸یک۸یقیقح

 وسہتخ    دؽ۸     رہ    امہمؿ۸    دش۸     قشع

 منک   رقاب ۸  اف۸   رہب۸   از۸   دؽ۸   ف۸    اجؿ

 اک۸قشع۸رہ۸وسہتخ۸دؽ۸اک۸امہمؿ۸نوات۸ے۸ذٰہلا۸اجؿ۸ف۸دؽ۸وک۸ںیم۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

ق۸وج۸نو۸فہ۸ یھےک۸اف۸ہ۸اعتٰیلقح۸

ح
لل

دالخ۸۸ںیم۸ابقحل۸ہ۸رپ۸رقابؿ۸رکات۸نو ۸افر۸تبحم۸

۸یک۸ہ۸قح۸اعتٰیل۸ے۸فہ۸ یھ۸وج۸تبحم۸نویت۸ےیلےک۸۸ہ۸اعتٰیل۸هللافاول ۸ےس۸ا۸هللا۸ینعی۔ے

 ۔رکات۸ے۸۸اےنپ۸ااعشر۸شیپ۸ےیلےک۸۸ف۸اسنیکل۸نیاشنط۸عبط۸انرظ۸تبحم۸ے۔۸اس۸ومعق۸رپ۸ارقح

 قح۸ویاۂد۸التش

 ونش   ابدہ۸   ردن۸    فہ۸    اچےیہ      وت۸     ںیمہ     ارتخ

 ونش     انؤ۸     رکف۸    نو۸   ہن۸   اجؾ۸   رکف۸   نو۸   وک۸   سج

 

 رپ   انؾ۸  ےک۸ اس۸ سب۸  زدنیگ  ف۸  ومت۸   یک  سج۸  نو

 رپ   انؾ۸   ےک۸   اس۸    ایگ   لیھک   وک۸   اہج ۸    دفون 

 

 ےس  ریغ   ےک۸  اس۸   نو۸  ہن۸    اپیت    نیچ   رفح۸   وج

 ےس  رید   کیا   رہ۸   نو۸  رھپیت   اھبیگ  ےس۸   فتشح

 

 نوےئ    ےیل   رتشن۸    اک۸   درد۸    نو۸    وج۸    ںیم    ےنیس

 نوےئ    ےیک   رطضم۸    وک۸   دفون ۸    نمچ۸    ف۸    رحصا

 



  

  

رزی 194 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

ر      فرح۸    اس۸     فہ۸     ےس۸    درد۸    ےہک۸    هللا

 

ت

 

 اخ

 ونمر    نواجےئ۸      اضف۸     ہی   یک     امس۸     ف۸     ارض

 

 الماقت   یریم   نو۸    ےس۸     اشعؼ    رتے۸     ایرب

 امسفات   ف۸   ارض۸   ہی   فاےطس۸  ےک۸  نج۸   ںیہ    اقمئ

 

 فںیہ  مہ۸   ںیہ   رمےت۸    ےیل  رتے۸   وج۸   ںیہ  ےتیج

 ںیہن  مہ۸  ےگ۸   اجںیئ فاہ ۸  ںیہن       وت۸  ںیم دؽ۸   سج

 

 تبحم    انشاسےئ۸    درد۸     فہ۸     بج۸     اجےئ۸     لم

 تبحم   اہلگےئ۸    دفا۸    رکدف ۸     ےس۸     وشؼ۸    رھپ

 

 ادب   اب۸  ہی  ےس۸ اج ۸ وسہتخ۸  اس۸   ںیم  اگ۸   وپوھچ 

 بک    اجؾ۸    ۸اگ  الپےئ۸    یھ    وک۸    وبل ۸   ہنشت۸   مہ

 

 ةی رگ   اچک۸    اے۸     یھ   وک۸  ھجم۸   اتب۸   راز۸   ھچک

 اشی رپ    زفل۸     رفا ۸    اکش۸    رت۸   دانم۸   اے

 

 ے  رفا۸   ےس۸  ٓاوھکن ۸  یرت  ایدر   ےیل ےک۸   سک

 ے  وجا ۸  رکش۸  وت۸   یھ  ںیم  یریپ  ےیل ےک۸   سک

 

 ے اغف ۸   ف۸  ٓاہ۸  ہی  رتے۸  رپ   بل۸  ےیل  ےک۸  سک

 ے  دوھا ۸  ےس۸   نمیشن   ہی   ااتھٹ۸  ےس۸  ربؼ۸   سک

 

 ریت   ںیم    رگج۸    ےریت    اک۸  اپک۸   ہگن۸   سک۸  ے

 اریس   یک   درد۸   سج۸    ے۸   اجیت   نویئ  قلخ۸  اک
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 زخا    فہ۸    یگ   ااجڑے۸    ےسیک   وک۸    نمچ۸   ریتے

 اتسلگ   رکش۸  ے۸  ےس۸  ضیف  ےریت  ہ   وخد۸   نو

 

 ااعشر  ےریم بس۸  ںیہ   دفوتس۸  ںیہن   یھ ھچک۸   ںیم

ہ ۂ۸       ضیف

 

ش
ہ ۂ۸       ضیف       دبعاینغل      

 

ش
 اربار       

 

 انسؤ      وک۸      سک۸      رگج۸      درد۸      دااتسؿ۸    ںیم

ر

 

ت

 

 داھکؤ     وک۸    سک۸   رگج۸    زمخ۸      اانپ۸    ںیم   اخ

 

 وک     رگج۸    درد۸     ٓاانشےئ۸   بج۸    نو ۸    اجات    اپ

ا    افش۸     نو ۸      رکات

ع

 وک     رمق۸    ف۸     سمش۸     رابب

ا

ع

۸رمق:۸رابب ےس۸ٹہ۸۸ؿدرا۸زنیم۸سمش۸ےک۸ونر۸ےس۸رمق۸ونمر۸نوات۸ے۸رشبہکیطسمش۸ف

ارگ۸۸تلولیح۸ہیدقر۸اچدن۸ےب۸ونر۸نوات۸ے۸۔۸ے۸ایس۸نویتاحلئ۸۸اجفے۸فرہن۸سج۸دقر۸زنیم

۸یل۸تلولیح۸ہیاکلم۸نوات۸ے۸افر۸ارگ۸۸اک۸دبرِ ۸خیاتر۸ںیے۸وت۸اچدن۸وچدوھ۸اکلم۸وطر۸رپ۸متخ۸نویت

اسکل۸ےک۸بلق۸افر۸۸ولسک۸ںیم۸ہِ ااچدن۸ابلکل۸ےب۸ونر۸نواجات۸ے۸۔۸ر۸وتوطر۸رپ۸احلئ۸نو۸

۔۸وج۸اسکل۸اےنپ۸۸اتنجئ۸نوےت۸ںیہ۸یہیےک۸۸تلولیح۸یک۸زنیم۸سفن۸یک۸ٓااتفب۸رقب۸قح۸ںیم

ےک۸ونر۸ےس۸ابلکل۸ونمر۸نواجات۸ے۸۸اعتٰیل۸هللاے۸اس۸ےک۸دؽ۸اک۸اچدن۸ا۸ اتسفن۸وک۸ابلکل۸داٹد

 دقر۸بلق۸ےب۸ونر۸راتہ۸ے۔۸افر۸سج۸اک۸سفن۸سج۸دقر۸احلئ۸راتہ۸ے۸ایس

اجؾ۸افر۸۸،اک۸اعقش۸اعتٰیل۸هللاردن۸ابدہ۸ونش۸ےس۸رمادے۸ا۸ونٹ:۸اس۸مظن۸ےک۸ےلہپ۸رعش۸ںیم

 ے۔۸ےس۸رماد۸اجؾ۸رعمتف۸ف۸تبحم۸اہیہٰل

 ولسک۸راہِ 

 دارؾ رفس۸ زعؾ۸ نم۸  کیلع السؾ۸ وخاہج۸  اے

 دارؾ   سگر    راہ۸ِ   نم۸  اہنپ ۸  کلف۸  ابؾ۸  رہ



  

  

رزی 196 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

۸اک۸ارادہ۸راتھک۸نو ،۸ںیم ( هللا۸ا ی۸رفس۸)ریس۸ںیم۸!اے۸وخاہج۸االسلؾ۸مکیلعرتہمج۸فرشتحی:

راتھک۸نو ۔۸رماد۸ولسک۸ےط۸رکان۸ے۸سج۸اک۸احلص۸۸رسگراہ۸۸تھچ۸رپ۸اینپ۸ٓاامسؿ۸یک۸یفخم

قشم۸ے۸رمدش۸اکلم۸۸وخااشہت۸وک۸اتعب۸رک ے۸یک۸ےک۸اسےنم۸اےنپ۸سفن۸یک۸اہیہٰل۸ِت رمایض

ےک۸رقب۸ےک۸ٓااتفب۸ےس۸۸ےس۸قح۸اعتٰیل۸تکرب۸سفن۸یک۸ےئےک۸وشمرہ۸ےس۔۸رھپ۸اس۸انف

 ؎   ۸۸اسکل۸ےک۸بلق۸اک۸اچدن۸رفنش۸نواجات۸ے۸افر۸اسکل۸ےب۸اسہتخ۸ہہک۸ااتھٹ۸ے

 یک  لفحم۸    مشِ   ول۸   زپیئگ   دیمیھ   ہک۸   ایٓا وکؿ۸   ہی

 یک   دؽ۸    ای اگنچر  ںیگل   اڑ ے۸  وعض۸  ےک۸   وگنتپ 

 

 رؾایب  ف۸  تحص۸  اے۸  زلگارؾ۸  ف۸  نشلگ۸   اے

 ابزارؾ   رفقنِ    اے۸   دیارؾد   ویف   اے

  رسیم۸اید فر۸نمچ۸ے۸افر۸ارگ۸ٓاک۸یکزلگار۸ا۸ےیل ےریم۸ہ۸اید ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ر۸افر۸دیاد۸ویفِ ےیلامہرے۸۸فتشح۸انک۸نو۸۔۸ٓاک۸ہ۸ایدہہن۸نو۸وت۸نمچ۸رحصا۸ےس۸ز

 ۔ابزار۸ںیہ۸رفقنِ

 ویارےد   ف۸ در۸   شقن۸  را۸   اعمل۸   ہمہ۸   ددیؾ

 ٓارؾ دہ ۸ وت۸ وسےئ۸ مہ۸ داتسرؾ۸ وت۸ ربدہ۸   اے

۸ںیمرتہمج۸فرشتحی: ۸اکانئت۸وک ۸شقن۸د۸ویارےک۸درفد۸ٓاک۸ہ ے۸۸مامؾ ۸اے۸۸اھکیاک ۔

۸رگاد۸یتمظع۸ ے۸امہرے۸رس۸ےس۸امہراشؿ۸ِ۸ٓاک۸یک!اپک۸ذات۸ِ ۸اہن۸یداتسر ۸تیافر

 ۔اید۸فرػ۸اہھت۸وساؽ۸اک۸الیھپ۸ےس۸مہ۸ ے۸ٓاک۸یک۸یذتلل۸افر۸وخار

 یدار    اہن ۸   امقچؼ۸   وخد۸  ابقےئ۸   ریز   در

 رؾاابن   ف۸  رخنم۸  در۸  ٓاشت۸   زین  ہک۸   وخاہ

۸ٓاک۸اچےتہ۸ںیہ۸ابق۸امقچؼ۸یفخم۸ریِٓاک۸ ے۸زرتہمج۸فرشتحی:       ےہک۸ریم۸راھک۸ے۸افر

 ؎  ے۸ہک۸۸۸۸ہیوبحمب۸اک۸اقتاض۸۸ہک۸قشع۸ِہی۔۸رماد۸۸ںیٓاگ۸اگلد۸فوجد۸ےک۸اابنر۸ف۸رخنم۸ںیم
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 سب     ف۸   ہ ۸    نیا   امکؽ۸   االص۸    ابمش۸      وت

 سب  ف۸   اہ ۸    نیا   فاصؽ۸   وش۸   مگ۸  ف۸  در    رہ

وک۸ وصتػ۸ف۸ولسک۸ے۸افر۸اج۸اےنپ۸امکِؽ ۸یہیوت۸اانپ۸فوجد۸متخ۸رکدے۸!اے۸اعقش۸رتہمج:

 ۔فاصؽ۸ے۸یہیمگ۸رکدے۸۸ںیم۸ایدوبحمب۸یک

 اعاقش ۸رکف۸رفاشِؿ ۸ِؿ ایب۸در

 ٓازادؾ    ف۸    ااتسدہ۸    وسنس۸     دق۸     رسف۸    وچ 

 دارؾ   رشر۸   ہنیس   در۸   ٓان۸  وچ۸   ف۸  مگنس۸   وچ 

لثم۸رھتپ۸افر۸ولے۸۸ٓازاد۸ڑھکا۸نو ۸نکیل۸لثم۸رسف۸وسنس۸ےک۸دق۸ےک۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 راتھک۸نو ۔۸قشعٓاشت۸ِ۸ںیم۸ےک۸ادنر۸ادنرےنیس

:۸رسف۸ےب۸اشخ۸وک۸رسف۸ٓازاد۸افر۸دفرسے۸وک۸رسف۸دفاشہخ۸ ےتہ۸ںیہ۸دف۸ںیمسق۸:۸رسف۸یکقیقحت

 (ث۔۸)ایغںیہ

  ٓا ۸ ربد۸  یم  کت

ش

م

بتل

  دبا ۸ ۸وسےئ ٓا ۸  

م

م

بتل

 

 دارؾ  رگج۸  رگؾ۸   سب۸    ایدر  ٓا ۸   رفتقِ  زک

۸وی فاصؽ۸دلج۸وبحمب۸کت۸اچنہپےئ۸اگ۸۸ِؿ اکش۸افرالیم۸لیس۸اھجم۸وک۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  رگؾ۸رگج۸راتھک۸نو ۸۸۸تہب۸ہ۸ےک۸رفاؼ۸ےس۸ںیم۸ایاس۸در۸ہک

 ےھجم     ربخ۸    الدے۸   یک    ایر    وج۸     ںیہن     وکیئ

 ےھجم    ادرھ۸   اہبدے۸   ہ  وت۸   اکش۸    لیسِ    ےا

 (ث۔)ایغایگت۸دفڑان۸ف۸رعق۸در۸ٰینعمب۔اغلت:۸کت۸ح

 اتشب از۸ ف  رگیم از۸۸توخردیش ز لعل۸  وچ 

 دارؾ رگ  ف۸  بیز  نم۸  دارؾ۸   رففرگ۸  نم



  

  

رزی 198 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

۸ےک۸وخردیشِرتہمج۸فرشتحی: ۸لعل۸ٓاک ۸یک۸سج۸فرح ۸اتب       افر۸۸دبفتل۸رگیم۸اہج 

 ۔اشؿ۸راتھک۸ے۸یئن۸رہ۸فتق۸یئن۸رکف۸رف۸یک۸اعقش۸ یھ۸ہیفرح۸ٓاک۸اک۸۸۸راتھک۸ے۸ایسکمچ

 هللا مسب۸ ف۸  ٓامیئ  یم  تفگ الص۸ قشع۸  اے

 دارؾ   ذحر۸   وت۸   از۸   رگ۸  ٓارامم۸  ہچب۸  ٓارخ

ٓاات۸نو ۸افر۸۸ یھ۸رک ے۸اک۸االعؿ۸رکات۸ے۸وت۸ںیم۸وت۸ااعنؾ۸شیپ۸!اے۸قشعرتہمج۸فرشتحی:

ےس۸ےلم۸اگ۸ارگ۸۸سک۸زیچ۸وسا۸ٓاراؾ۸ یھ۸ےرکات۸نو ۔۸افر۸ٓارخ۸ھجم۸وک۸ریت۸هللامسب۸۸قشع۸یک

 ۔ھجت۸ےس۸دفر۸رنو ۸ںیم

 ال۸نومت    ز  ہ ۸  طخ۸  انوسمت۸   وت۸   ِشیپ   رگ

م۸   یکلم   وقت

 

 ست
ہ

 دارؾ   رشب۸    لکش۸    رگ۸  

   ے۸۸راہطب۸انو ۸رگم۸اعمل۸النوت۸ےس۸ریم۸انوسیت۸اسےنم۸ںیم۸ےارگ۸ریترتہمج۸فرشتحی:

 ؎  راتھک۸نو ۸اہن ۸راتھک۸نو ۸ارگہچ۸لکش۸ااسنؿ۸یک۸اےنپ۸ابنط۸ںیم۸وکلمہیت۸افر۸وقِت 

 اشدماین    ریش    ٓا ۸   اعقش۸  دؽ۸  وخؿ۸   زج

   نم
 
 وخوخنارؾ   ف۸   دوخلمن۸   ؾریش ٓا ۸   زادہ

اس۸۸ے۸افر۸ںیم۸اتیپ۸ے،۸فہ۸دفدھ۸ںیہن۸اعقش۸اک۸وخؿ۸اتیپ۸قشع۸رصػ۸دِؽ رتہمج۸فرشتحی:

اسکل۸وج۸۸ینعیے۔۸۸ یھ۸نوا۸نو ۸ہک۸سج۸ےس۸امہرا۸دؽ۸وخؿ۸ے۸افر۸وخؿ۸اتیپ۸ادفدھ۸ےس۸دیپ

وخااشہت۸وک۸۸۔۸سفن۸یکرلزےت۸ںیہ۸افر۸ٓاامسؿ۸ یھ۸اجمدہات۸ربداتش۸رکات۸ے۸اس۸ےس۸زنیم

فاول ۸ےک۸۸هللا۸ہیے۸۔۸۸رخوگش۸اک۸اکؾ۸ںیہن۸انید۸وک۸تسکش۸۔۸سفن۸ےک۸ریش۸امران۸ٓااسؿ۸ںیہن

احتل۸ےس۸االطع۸۸داعؤ ۸ےک۸دصہق۸نوات۸ے۸افر۸اؿ۸وک۸اینپ۸افر۸اؿ۸یک۸تبحص۸ِؿ ۸ف۸اضیفقّلعت

۸افر۸اؿ۸ےک۸وشمرف ۸رپ۸اابتع۸رک ے۸اک۸رمثہ۸نوات۸ے۸ہک۸اطبل۸اک۸سفن۸ٓاہتسہ۸ٓاہتسہ۸ رکان

افر۸اتعب۸انبان۸اس۸دقر۸ٓااسؿ۸نوات۸وت۸۸انےک۸اتعب۸نواجات۸ے۔۸ارگ۸سفن۸وک۸رخسم۸رک۸اہیہٰل۸ِت رمایض

 ؎  ے۸۸۸۸اتسس۸ںیہن۸اسیوسدا۸ا۸دخایئ۸ہی ۔۸نکیلرظن۸ٓاات۸۸هللا۸ف ی۸کیٓاج۸رہ۸ا
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 دش    زیت  دؽ۸  اکشتِ    دؾ۸   زمن۸    وچ 

 دش    زیوخرن    ف۸    ہتفش۸    رجہا ۸   ریشِ

سک۸فرح۸۸ہک۸ںیم۸۔۸ومالان۸رفامےت۸ںیہرےیھکرعش۸اسےنم۸۸ہی فاضتح۸ںیم۸رعش۸یک۸اس

اک۸دفدھ۸۸ے۸افر۸دجایئ۸نویئگ۸ٓاگ۸زیت۸دؽ۸یک۸وی ۸ہکاخومش۸رنو ۸افر۸ٓاہ۸ف۸انہل۸ہن۸رکف ۸

سج۸دفدھ۸۸ذموکر۸ےک۸دفرسے۸رصمہع۸ںیم۸نوراہ۸ے۔۸سپ۸رعش۸ِزیوجش۸امرراہ۸ے۸افر۸وخرن

رفح۸اعمل۸ارفاح۸ےس۸دفر۸اس۸اکانئت۸۸یامہر۸ینعیے۸۔۸۸ رجہا۸۸رماد۸ریشِےساک۸ذرک۸ے۸اس۸

رہ۸ےئش۸۸وی ۸ہکے۸۸رہ رکےک۸رف۸ایدرقب۸وک۸۸ےک۸اعمل۸ِے۸فہ۸قح۸اعتٰیل۸بج۸ےس۸ٓایئ۸ںیم

 ؎  ے۸۸۸۸فرػ۸روجع۸رکیت۸اےنپ۸الص۸رمزک۸یک

 شیوخ   الصِ   از امدن۸   دفر   وک۸   رہےسک

 شیوخ    فلصِ      رفزاگر۸     دیوج     ابز

راتہ۸ے۔۸۸اےنپ۸الص۸ےس۸دفر۸نوات۸ے۸رھپ۸اس۸الص۸ےک۸فلص۸اک۸التمیشہک۸صخش۸وج

راہ۸۸یک۸اس۸فرػ۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ااشرہ۸ے۸ہیافر۸اس۸ےک۸دؽ۸اک۸وخؿ۸نوان۸۸اعقش۸اک۸وخؿ۸انیپ

ے۔۸ارقح۸ ے۸۸قح۸ےک۸الخػ۸نویت۸اس۸ٓارزف۸وک۸وخؿ۸رکات۸ے۸وج۸رمیض ۸اسکل۸اینپ۸ںیم

افکر۸ےس۸۸ںیم۸فیرش۸ثیدح۸وی ۸ہک،ے۸۸ایک۸ریبعت۸اہشدت۸ےس۸اربک۸یکاس۸اقمؾ۸وک۸اہجدِ 

۸صخش۸اینپے۔۸سب۸وج۸۸ایگ۸ایاربک۸رفام۸ارغص۸افر۸اےنپ۸سفن۸ےس۸اقمےلب۸وک۸اہجدِ ۸ڑل ے۸وک۸اہجدِ 

۸ینعیےس۸وفحمظ۸راتھک۸ے۸۸التےس۸اچبات۸ے۸افر۸بلق۸وک۸اؿ۸ےک۸ایخ۸ ٓاوھکن ۸وک۸ونیسح

اربک۸اک۸۸اہجدِ ۸هللانوات۸فہ۸دنعا۸وغشمؽ۸ںیہن۸ےس۸اؿ۸ےک۸وصترات۸ںیم۸ےاےنپ۸دصق۸ف۸اراد

 ؎  ے۸۸۸۸رعض۸ایک۸اقمؾ۸وک۸ارقح۸ ے۸اس۸رعش۸ںیم۸ے۸۔۸ایس۸دیہش

 لمسب   نو ۸  ںیم  ےس۸   غیت  یک  مکح۸   رتے

 رجنخ       ونممِؿ      یریم      ںیہن     اہشدت

 از۸ان۸الہ۸ارتحاز

 میوگ   یمن وت  اب  نم۸   وخاہج۸  نکم۸   دروخاہ 

 اکرؾ    یمن  اخر۸   نم۸   میوش   یمن  رمدہ۸   نم



  

  

رزی 200 ب
ع
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تم۸وپھچ۸ہک۸وت۸زادہکشخ۸اس۸اک۸الہ۸۸قشع۸ف۸یتسم۸وت۸ھجم۸ےس۸ارسارِ ۸!اے۸وخاہجرتہمج۸فرشتحی:

اک۸رمدہ۸الہن ے۸افر۸اکاٹن۸ںو ے۸۸ےیلےب۸وسد۸ے۸اس۸۸وچ ۸ہکوگتفگ۸رکان۸۸یسیان۸الہ۸ےس۸ا۸۔ںیہن

ےب۸اکر۸اکؾ۸رکان۔االطصح۸ہن۸۸ینعیظفل۸ے۸۸رمدہ۸الہنان۸االطصیح۸اہی رکات۔۸۸ںیہن اکؾ۸ںیم

 ۔ےب۸اج۸رکےت۸ںیہ۸ےک۸الکؾ۸رپ۸ارتعاضِ ۸وصایف۸انداؿ۸ولگ۸۸رےنھجمس۸ےس۸ان۸الہ۸اف

 دنارؾ  شیوخ از۸ ربخ۸ رؾ۸امخ تسم۸ رس۸ وت۸   ز

 دارؾ    وت۸  اقتاضےئ۸  ہک۸ دنارؾ۸  زین  وخد۸  رس

ی۸ تبحم۸ےس۸رستسم۸افر۸ےب۸وخد۸نو ۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 
ّ

 

حت

۸ربخ۸ یھ۸اب۸اینپ۸ہک۸ںیم

 ۔ے۸انف۸نویکچ۸ یھ۸یوخد۸رس۸بلط۸ےک۸دصےق۸اینپ۸راتھک۔۸ٓاک۸یک۸ںیہن

 
 
 دیؾد   امجشل   وچ۸   متسب۸   ہمہ۸    از۸      ددیہ

 ؾدیشخب   اج ۸   ف۸   متشگ۸ اف۸   اشخبشئ۸  تسم

ے۸بس۸ےس۸ٓاوھکن ۸وک۸دنب۸۸اھکیٓاوھکن ۸ ے۸اس۸اک۸امجؽ۸د۸یبج۸ےس۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 ؎   ے۸ںیم۸یےس۸تسم۸نو ۸افر۸اجؿ۸دفا۸رکد۸ایتف۸انع۸ایاطع۸اپک۸یک۸س۸ذاِت ۔۸اےرکایل

       ارر سر     مر  قر 
ر ا   ل

ُ     انر ی 
 ب ُ ح

ٗ
ر فر       ہ

 ر
 

 لر عر    ض
 انر ی 

ُ کر سر 
    ن

 
 عر ال

 
ر   ش  ی  در ل

 زجب۸از۸دفہ ۸دنارؾا نر ی 

اس۸۸اک۸وکسؿ۸ریغب۸زدنیگ۸،تبحم۸مہ۸رپ۸رفض۸ے۸،۸اس۸یک۸ایفرػ۸ٓا۸یاچدن۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 رماد۸ںیہ رۃمح۸اہلل۸ہیلعزیاپات۸نو ۸۔۸اغًابل۸اچدن۸ےس۸رضحت۸سمش۸ربت۸ںیہن۸وبحمب۸ےک۸ںیم

ےس۔۸سپ۸۸ااہلؾ۸یبیغ۸ےیلےک۸۸الےئ۸ےھت۸رتتیب۸فیےک۸اپس۸رشت۸ومالان۸رفیم۸وی ۸ہک

ا۸اےس۸الم۸ے۸۸تبحص۸افر۸دفیتس۸ومالان۸وک۸وج۸فطل۸اؿ۸یک

ع

 ۔ایرفام۸ؿایب۸ںیم۸اثہین۸س۸وک۸رصمغۂ

 فہ  از۸ ارتخ۸ دص۸ ف۸ ہہم۸ ونر۸ ہک۸  زیربت  سمش

۸    زارؾ۸     رگہچ

 

ش

م

 

غ

 ؾدیع   الہؽ۸    وچمہ۸    ز

ہک۸الوھک ۸اتسرف ۸ ے۸افر۸اچدن۸ ے۸۸اہلل۸ہیلعرۃمح۸۸زییرضحت۸سمش۸ربترتہمج۸فرشتحی:
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

رضحت۸۸نوےئ۔۸ارگہچ۸ںیم۸ادیپ۸ءتبحص۸ےس۸ےنتک۸افایل۸اؿ۸یک۸ینعی اؿ۸ےس۸ونر۸احلص۸ایک

الرغ۸وت۸۸دیع۸ےک۸رفنش۸نو ۸الہِؽ ۸ےک۸مغ۸ےس۸الرغ۸ف۸زمکفر۸نو ۸رگم۸لثم۸دیع۸دجایئ۸سمش۸یک

 ۔نوات۸ے۸دیع۸ؾرسمت۸ف۸اغیپ۸ابثع۸ِنوات۸ے۸نکیل

 ف۸اقتاضےئ۸قشع۸رمدشف۸ٓاداب۸۸وقحؼ

 رنفؾ  یم دبر  ونر۸  رُپ۸  اخۂ  ںیاز  نم

 رنفؾ  یم رفسب ابمرک۸ رہش۸  ںیاز   نم

۸ںیم۸یک۸زیرضحت۸سمش۸ربت۸ںیمرتہمج۸فرشتحی: ۸افر ۸اگ ۸اجؤ  ۸ہن ۸سلجم۸ےس۸ابرہ      رُپونر

رمدش۸۸وخب۸مج۸رک۸ضیف۸ِینعیرہش۸ےس۸ابرہ۸رفس۸ہن۸رکف ۸اگ۸۔۸۸ابمرک۸اب۸ضیف۸ےسیج۸زیربت

 ۔۸رکف ۸اگاحلص

 رس   ات۸  رس۸  وشد۸  رحب۸   وشد۸   ومج۸  اہج ۸  رگ

 رنفؾ  یم   رہگ۸   ہب۸   رعقش۸  اجبن۸  زجب۸  نم

اےنپ۸رمدش۸۸ںیم۸رحب۸وحادث۸نو۸نکیل۸ایوحادث۸نو۸۸اہج ۸رسات۸رس۸ومِج ۸ہیرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ہن۸اجؤ ۸اگ۸وجتسجےئ۸رہگ۸ےک۸وسا۸ںیہک۸ںیم۸رہگایئ۸رعمتف۸یک۸ایےئےک۸در

 رمع    ابیق    ف۸    اعیقش   ف۸ منص۸  ںیا  ف۸   منم

 رنفؾ   یم   درگ۸  اجےئ۸   یربن   وت۸  رما۸  رگ

ے۸افر۸اب۸۸اعیقش۸یے۸افر۸ریم۸زییوبحمب۸رمدش۸ربت۸انو ۸افر۸ریم۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸ےل۸اجفے۸اگ۸ت۸ یھ۸ارگ۸ےھجم۸وت۸اےنپ۸رمہاہ۸ہن۸ یھ۸!ے۸وت۸اے۸وبحمب۸رمع۸ابیق۸ینتج۸یریم

 ہن۸اجؤ ۸اگ۔۸ےک۸اپس۸ںیم۸ریغ۸ب۸ یسا

 یاالتم۸اھتون۸رضحت۸میکح۸اراشد

وعرت۸ اک۸نوات۸ے۸۔۸سپ۸وکیئ۸یویب۸ ے۸سج۸فرح۸ا۸اسیاک۸قلعت۸ا۸اف۸ر۸خیش۸دیرم۸



  

  

رزی 202 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

۸فرػ۸اتک۸اھجکن۸رکے۸وت۸فہ۸افہشح۸ے۸ایس۸دفرسے۸رمد۸یک۸اےنپ۸وشرہ۸ےک۸العفہ۸ یس

۸یہیے۸۔۸افر۸رمدش۸ےک۸اسھت۸۸قیالخػ۸فر۸ہیوتمہج۸نو۸۸فرػ۸ یھ۸یک۸فرح۸دفرسے۸خیش

۸۔۸ارگہچ۸ملع۸ایہٰلںیہن۸دیفم۸وکیئ۸ںیماہج ۸ ےیل ےنو۸ہک۸اس۸ےس۸ڑبھ۸رک۸ریم۸تدیقع

رمدش۸اکلم۸عبتم۸تنس۸ےک۸۸تدیقع۸یسیا۸وموجد۸نو ۸نکیل۸ءڑبے۸ڑبے۸افایل۸افر۸ یھ۸ںیم

افر۸نف۸ےس۸ےب۸ربخ۸۸قیافر۸فہ۸انصق۸ے۸،۸فر۸اسھت۸ولطمب۸ے۸فرہن۸ارگ۸طلغ۸ااختنب۸رکایل

اجفے۸۸ےس۸اکؾ۸ایل۸طاایتح۸تیاہن۸رمدش۸ںیم۸بے۸وت۸اس۸اک۸رتک۸فابج۸ے۔۸سپ۸ااختن

 ۔نو۸دیےل۸رھپ۸رم۸ھکیافر۸وخب۸انمتبس۸د

 اطلستسن  ٓا ۸  زنمؽ۸  ف۸  ہہگ۸  امتحت۸  رہش

 رنفؾ   یم   دبر۸  السنیط  اطلسؿ۸  ز   نم

اطلسؿ۸۸ےسیا۸ںیم۸،نو۸ریذپ۸ؾایق۸زییے۸اہج ۸اطلسؿ۸سمش۸ربت۸رہش۸فہ۸اریمرتہمج۸فرشتحی:

۸اجمزا۸ًاامعتسؽ۸ایک۸اہی تبحص۸ےس۸ابرہ۸ہن۸اجؤ ۸اگ۔۸اطلسؿ۸السنیط۸یک۸خیااشمل افرخیش۸ءاالفایل

 ۔ے۸تیراع۸یک۸ٰینعم ایس۸رتہمج۸ںیم۸ے۔۸ایگ

ہ ۂ۸  از۸  ام۸   رہش

 

ش
 ہ    وخش۸   فاے۸  ام تنج۸ ام۸  

 رنفؾ   یم  رقس۸  وسےئ۸    ںیرب   زرفدفس۸   نم

 ؎  ربتک۸ےس۸۸رمدش۸یک۸ےرہش۸ریم۸اریم:رتہمج۸فرشتحی

 اہ       زںیم     رفےئ۸      رب۸      رفدفس۸     ارگ

 ہ    ںیمہ   دہ ۸    ںیمہ    ف۸    اہ ۸     ںیمہ

وج۸۸تبحص۸ںیم۸وک۸وھچڑ۸رک۸ان۸وسنج ۸یک۸یونعم۸ںیاس۸رفدفس۸رب۸سپ۸ںیم۸،دصماؼ۸ے۸ےک

 ۔ػ۸رقس۸ے۸ہن۸اجؤ ۸اگرتماد

 ردیس   وگش۸  رہب۸   وسد۸  رہب   رتف۸   ربخ۸    اںی

 رنفؾ   یم  ربخ  وسےئ۸   ربخی  ۸ےب   ںیاز   نم
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 ے۸ہک۸اب۸رضحت۸رفیم۸زپ۸رہ۸ے۸افر۸رہ۸اکؿ۸ںیم۸ربخ۸رہفرػ۸اڑرہ۸ہیرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  ےگ۸۸۸فرػ۸ہن۸ٓاںیئ۸ےس۸لکن۸رک۸اعمل۸نوش۸ف۸ربخ۸یک۸یف۸ےب۸ربخ۸یسمش۸ےس۸اعمل۸ےب۸وخد۸ؿاضیف

 وک ھجم۸  ےس۸ ربخف ۸  یاسر ربخ۸ ےب۸ رک۸   وت

 اریت      ربخدار۸      اک۸     رنو ۸     ایہٰل

 احیج۸ادماد۸اہللؒ 

اھت۸۸تابثع۸ریح۸اکارغتساؼ۸الہ۸ملع۸ےک۸وقلح ۸ںیم۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ہک۸ومالان۸رفیم۸رمادہی

 ۔اجراہ۸اھت۸ےس۸ذرک۸ایک۸اتیمہ۸تیوک۸اس۸فتق۸اہن۸ؿافررضحت۸سمش۸ےک۸اس۸اضیف

 قشع قئِف۸اقح۸اعمرػ

 زادؾ  ہک۸ رفز۸ ازا ۸ ہک۸ صلخم۸ ۂدنب ٓا ۸  منم

 اج ۸راہب۸وت۸دادؾ دؽ۸ف۸۸دیؾد وت۸ راز۸ اج ۸ ف۸  نت

 ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:
 
۸رفاحین۸ِت ایح۸ینعینوا۸نو ۸۸اصلخم۸نو ۸ہک۸سج۸رفز۸ےس۸دیپ۸فہ۸دنبہ

 ٓاوھکن ۸ےس۸اشمدہہ۸رکایل۸دؿ۸ےس۸ونر۸رعمتف۸یک۸ے۸ایس۸اطع۸نویئ۸زیسمش۸ربت۸ؿہب۸اضیف

۸ٓاک۸!وت۸اے۸دخا۸ٓاک۸ےک۸ںیہ۸ہیاطع۸ے۸۔۸سپ۸۸ٓاک۸یک۸!مسج۸ف۸اجؿ۸رصػ۸اے۸دخا۸ہی ہک

 ۔رپ۸اؿ۸وک۸دفا۸رکات۸نو ۸ہ

 امنیئ    داتسر۸   رس۸   اکرزفایئ   از۸  وتہچ

 رسف۸داتسر۸ربٓارؾ رسدفےئ۸ رہ۸ از۸ نم۸۸ہک

۸ےس۸ریم۸!اے۸اخمبطرتہمج۸فرشتحی: ۸سک۸اکؾ ۸ےھجم۸۸اوت ۸ے۸افر ۸اچاتہ       رمہبت۸دنلب۸رکان

۸رفزِ ۸داھکات۸ے۸ںیم۸ایک۸تلیضف۸داتسرِ  ۸رےتھک۸ہ۸قشع۸ںیم۸راہِ ۸افؽ۸ہ ے۸وت      اےنپ۸۸دقؾ

 ؎۸۸۸  ے۸وک۸ااتر۸اکنیھپ۸وم۸ےس۸داتسر۸تلیضف۸رہنُبِ

 اتکس ںیہن ہہک۸ ھچک۸  ںیم نواجےئ۸  ایک  ےس  ایک اج ے۸  ہن

 ںیم    تبحم۸     داتسرِ     نو۸    مگ۸    تلیضف     داتسر۸     وج
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

وت۸رھپ۸۸ھچک۸دؿ۸تبحص۸ااھٹںیل۸فاےل۸یک۸هللا۸ارگ۸الہ۸ملع۸اےنپ۸ااسحس۸ملع۸وک۸انف۸رکےک۸ یس۸ینعی

اؿ۸اک۸ملع۸ہلغلغ۸اچمدے۸اگ۸افر۸اؿ۸ےک۸االخص۸اک۸دوھا ۸ابالےئ۸کلف۸لچلہ۸اچمدے۸اگ۔۸اؿ۸

 ۔رشن۸نویگ۸اعمل۸ںیم۸وخوبش۸ٓاافِؼ ۸ےک۸درد۸یک

 دسرن   نم۸  رگبد۸  رمتس۸  ف۸   اخدل۸   ف۸   یلع

 ابمش    زںو ۸   رچا۸   ثنخم۸   سفن۸   دبہ 

ف۸اخدل۸ف۸رمتس۸ےک۸بقل۸ےس۸وہشمرےھت۸۸ڑبے۸ڑبے۸ولہپاون ۸وک۸وج۸یلعرتہمج۸فرشتحی:

ہن۸ہک۸۸اعؾ۸املسمون ۸ےک۸انؾ۸رماد۸ںیہ۸ہیتمہ۸ہن۸رکےکس)۸ٓا ے۸یک۸اقمےلب۸ںیم۸ےریم

۸بیرکم۸ف۸رفاس۸سفن۸ثنخم۸ےک۸۸(۸نکیلرضحات۸احصہب۸ےک۸ابمرک۸اامسء۸۔۸وخب۸ھجمس۸ںیل

۸ہک۸سفن۸وک۸اھچپڑان۸امسجین۸ہیف۸وخار۸نو ۸۔۸بلطم۸۸التبم۸نورک۸ذلیل۸انگنو ۸ںیم۸ےس۸ںیم

اطتق۸احلص۸۸فاےل۸اک۸دانم۸وبضمط۸ڑکپ ے۸ےس۸وج۸رفاحین۸هللا۸ یس۸اطتق۸ےس۸نکمم۸ںیہن

 ۔نواگ۸ریز۸ہیے۸اس۸ےس۸۸نویت

 رامحمن    دنعبیل   نم۸   اتسلگ ۸     درںی

 ابمش    ربف ۸   دح۸  ز انکرؾ۸  ف۸  دح۸   وجمے

 ؎  نو ۸ےک۸ولگ ۸اک۸ةلب۸ںیہن۸داین۸ےک۸اس۸نمچ۸ںیم۸داین۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

  ےاگیب  ےس۸ اہج ۸۸ںیہ  نوےئ۸ رےتہ۸  ںیم   اہج 

 اج ے   ایک    وکیئ   وک۸   فاول ۸   اچےنہ۸  ےک۸   دخا

ر                                                                           ت

  

 اخ

اک۸اعقش۸افر۸۸ہ۸رےتہ۸نوےئ۸اےنپ۸ومٰیل۸ںیم۸نو ۸۔۸داین۸ںیہن۸دیارا۸نو ۸رخ۸سگرےس۸۸ابزار

دحمفد۸۸ریغ۸ںیم۸وی ۸ہک ہن۸نوےکس۸یگ۸مت۸ےس۸نییعت۸دحفد۸رپفاز۸یک۸یةلب۸نو ۔۸ذٰہلا۸ریم

 ۔فرػ۸ا ڑ۸راہ۸نو ۸ذات۸یک

 زییربت سمش۸ رپفرد۸ ہب۸ قشع۸   ہب  رما

 ابمش  زفف ۸   رفاحاین ۸ہمہ از۸ درد۸  ہب
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

۸ےعیرپفرش۸قشع۸ےک۸ذر۸ی ے۸ریم۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعزیرضحت۸سمش۸ربت۸وچ ۸ہکرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ابال۸ےولوگ ۸ےس۸دنلب۸ف۸۸اقمؾ۸درد۸ف۸تبحم۸دفرسے۸رفاحین۸اے۸اس۸فہج۸ےس۸ریم۸ےس۸یک

     ابغر۸     وت۸    دؽ۸ِ   رب۸    رگ
یب

م

 

تت ی

 

 اشنمن    رفف۸    وخدش۸  اکش۸    از

نو ۸وت۸اےنپ۸دناتم۸ےک۸ٓاوسنؤ ۸۸اتھکیارگ۸ٓاک۸وک۸انراض۸د۸!اے۸وبحمبرتہمج۸فرشتحی:

 ۔رکات۸نو ۸ےس۸ٓاک۸وک۸رایض

 ؾریفن   از۸   تخیرگ   اخہن۸   مہ

 اغفمن     از۸        ردیم    اسمہہی

۸زار۸ہیرگ۸یریمرتہمج۸فرشتحی: مہ۸اخہن۸اھبگ۸ےلکن۸افر۸۸ےٓافاز۸ےس۸ربھگارک۸ریم۸یک۸یف

۸اسیہک۸ا۸ںیہن۸ہیاھبگ۸ےئگ۔۸رماد۸۸ یھ۸زپفیس۸ے ۸ےس۸اعزج۸ف۸گنت۸نورک۸ریمٓاہ۸ف۸اغف۸یریم

نو ۸۸ٰینعم یافر۸مہ۸اخہن۸وک۸گنت۸رکان۸وت۸انگہ۸ے۸سپ۸رماد۸اجمز۸ہیاسمہ۸وی ۸ہکنوا۸ے۸۸فایعق

 ۔ے۸اعدت۸نویت۸یک۸ہیرگ۸اشعؼ۸وک۸ااہتنیئ۸ینعیےگ۸

 دنبہ  اجؿ۸  ف۸  امؽ۸  اطبل۸  اے

 اممن    ف۸    اجبؿ۸      زدہ۸    ٓاشت

۸ ے۸امہرے۸!اے۸وبحمبرتہمج۸فرشتحی: ۸وت !۸ ۸اطبل ۸اک ۸امؽ ۸ف ۸ےک۸اجؿ        اےنپ۸دنبف 

 ۔ایقشع۸ےس۸وسہتخ۸رکدوک۸ٓاشت۸ِ۸زدنیگ۸اسامِؿ 

 وگبرؾ    ینک    سگر     ہک۸    رفزے

 وشرؾ     ریفن      از۸     یٓافر    اید

ٓاہ۸ف۸انہل۸۸اوت۸ریم۸اس۸دؿ۸ یھربق۸رپ۸ٓافے۸اگ۸۸یسج۸دؿ۸وت۸ریم۸!اے۸وبحمبرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  سپ۸۸۸۸۔رکے۸اگ۸اید
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 دےیجی   رفام    دقن۸   وت۸    رکؾ۸    ھچک

 ےیجیک   فدعہ۸   ہن۸   ےک۸   رم ے۸  دعب

ر                                                                 

 

ت

 

 اخ

 را      دحل۸      کت۸      ینک    ونر۸     رپ

 ونرؾ     رچاغ۸   اے۸ ف    دیہد   اے

    دیہد۸ےریم۸وت۸رُپ۸ونر۸رکدے۸اگ۸ہک۸وت۸ہ۸وک۸ یھ۸ رہگاویئ۸ربق۸یک۸ےریمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔افر۸رچاغ۸اک۸ونر۸ے

  امیلس   اے۸    اؾ۸   وت۸    دہدہِ  نم

دار۸        دکیؾ

 

گد
م

 وضحرؾ         ےب۸     

۸ںیمؿاے۸وبحمب۸اے۸امیلسرتہمج۸فرشتحی: !۸۸ ۸دہدہ ۸آاک۸اک       اسسن۸وک۸ یھ۸کینو 

 ۔ےیجیکاےنپ۸ےس۸ےھجم۸دجا۸ہن۸

 ابیق     یوگ    وت۸    رکدؾ۸    اخشم

 وفنرؾ   وخد۸   ونشد۸   ف۸   تفگ۸   زک

ہک۸۸رشح۸قشع۸رفامےیئ۸ؿایب۸اےنپ۸وک۸اخومش۸رکات۸نو ۸اب۸ٓاک۸ہ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ےس۸رفنتم۸نو ۸تفگ۸ف۸دینش۸وخد۸اینپ۸ںیم

 میدار        ایر    قشع    ابمغ۸   رگ

 میدار    زہار۸     اف۸   مغ۸   دِؽ    رب

احلص۸ے۸وت۸اس۸۸دفتل۸ یھ۸یک۸ایر قشعِ ۸ارگ۸مغ۸ےک۸اسھت۸نو ۸نکیلرتہمج۸فرشتحی:

ےس۸۸ایہٰل۸قشع۸ِینعیےنپ۸دؽ۸رپ۸زہارف ۸مغ۸وبحمب۸راتھک۸نو ۔۸اقشع۸ےک۸اسھت۸۸ِت ّذل

 ۔نواجےت۸ںیہ۸ذیاطاعت۸ف۸اجمدہات۸ٓااسؿ۸افر۸ذل
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 را   ام     رقار۸     دمہ۸     وت۸     ایرب

 میدار    رقار۸    اف۸   رخ۸   ےب۸   رگ

۸ٓاک۸ریم۸ارگ۸ںیم۸ٓاک۸ےک۸ریغبرتہمج۸فرشتحی:        وکسؿ۸۸اوکسؿ۸ےس۸رنو ۸وت۸اے۸رب۸!

 ۔ےیجیل ف۸رقار۸نیھچ

 دیؾد    اہبر۸     ون    وچ۸     وت۸      رفےئ

 دیؾد      رشاسمر۸      وت۸      ز۸  را    لگ

افر۸مامؾ۸اکانئت۸ےک۸۸اھکی(۸لثم۸وناہبر۸داہیہٰل۸اخۂص۸ِت ٓاک۸اک۸رہچہ۸)ایلجترتہمج۸فرشتحی:

 ؎  اھکیلگ۸ف۸نمچ۸وک۸اس۸ےک۸اسےنم۸رشدنمہ۸د

 اھت    انز۸    ہپ۸   اہبرف ۸    اینپ    وک۸    نمچ۸    نحصِ

 اھچ۸ےئگ    ہپ۸   اہبرف ۸    یاسر   وت۸    ٓاےئگ۸     فہ

 

 یرکد  رقار۸    نم۸    دؽ۸ِ    در۸    ات

 دیؾد     رقار۸    ےب۸   وت۸   راز۸   اج 

۸هللا)ةسن۸عم۸ا۸ٓاےئ۸ںیہ۸دؽ۸ںیم۸ےاے۸وبحمب!۸بج۸ےس۸ٓاک۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

    اجؿ۸وک۸ٓاک۸ےک۸ریغب۸ے(۸اینپ۸بج۸اطبل۸ےک۸بلق۸وک۸اطع۸نویت۸ۃیحطس۸اولال۸اخہص۸ٰیلع

 ۔ےب۸رقار۸اپات۸نو 

 رنشگ وچ۸     ہمہ۸    دشؾ۸    مشچ۸    نم

 دیؾد     امخر۸     رُپ۸       رنشگ۸     اک 

رنشگ۸نوراہ۸۸ے۸وخد۸رسااپ۸مشچ۸ِیھکید۸یلجت۸بج۸ےس۸اس۸رنشگ۸رُپ۸امخر۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ینعینو ۸

 ںیم ٓاب۸ رُپ۸ مشچ۸  یرم  یھت   یھ کلھج۸  یک  اؿ
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 اعمل     شیع   ف۸   اہج ۸  ہلمج   از

 دیؾد    راایتخ    وت۸    قشع۸    نم

 رتہمج۸فرشتحی:
ِ
۸رک۸ٓاک۸یک۸ف۸ٓاراؾ۸ےس۸رخ۸ریھپ۸!۸مامؾ۸اکانئت۸ےک۸شیعیقیقح۸اے۸وبحمب

 ۔ے۸ ے۸ااختنب۸ایک۸تبحم۸وک۸ںیم

 اج     اعمل۸    تشگ     وت۸   کلم۸    وچ 

 دیؾد     زہار۸       رشب۸      وت۸      کی در

زہارف ۸۸رشب۸ںیم۸کی۸اولجہ۸اگہ۸ے۸رفح۸اک۸کلم۸بج۸ےس۸ٓاک۸یک۸ےریمرتہمج۸فرشتحی:

فاال۸رشب۸۸هللاقلعت۸عم۸ا۸کیافصت۸ےک۸ا۸یک۸ہب۸اابتعر۸رفاحتین۸ینعی۔۸۸ںیہ۸ےھکی ے۸د۸رشب۸ںیم

 ؎  زہارف ۸رشب۸ہکلب۸الوھک ۸رشب۸ےس۸الضف۸ے۸۸۸

 ادن نم۸  وپاشؿ۸  دقل۸   ںیا   اہ ۸ ف    اہ 

 ادن    نت۸   کی  زہارا ۸   ادنر۸  زہار۸  دص

۸ا۸ش۸امہرے۸اخص۸دنبے۸ںیہوپ۸یدگڑ۸ہی!ربخداررتہمج: ۸اؿ۸اک     ےنت۸ریم۸اخیک۸کی۔

 ۔ػ۸ےس۸الوھک ۸ااسنون ۸ےس۸الضف۸ےاخص۸ےک۸رش قّلعتِ

 متشگ  زدنہ۸  وت۸  از۸   ف۸   رمدؾ۸   نم

 دیؾد     دفابر۸      را۸     اعمل۸     اںی

۸ ۸رشتحی: ۸ےک۸اھت۸ںیمرتہمج۸ف      ٓاک۸ےک۸۸۔ٓاک۸ےس۸اغلف۸نو ے۸ےک۸ببس۸لثم۸رمدہ

۸ایےک۸دصےق۸وگ۸تایح۸امییننو ۸۔سپ۸اس۸ا۸ےس۸اب۸زدنہ۸نوایگ۸اخص۸ےک۸ضیف۸قّلعتِ

۸فیرش۸ثی۔۸دح۸اطع۸نویئ۸ونراین۸تایح۸یدفرس۸ینعی دعب۸اامملت۸اطع۸نویئ۸تہک۸ےھجم۸ایح

 ۔۸رمدہ۸ے۸افر۸ذارک۸لثم۸زدنہ۸ےے۸ہک۸دخا۸ےس۸اغلف۸لثم۸ںیم

 راہ    ںیادنر    ہک    ہلک۸    ربدار

 دیؾد         دار۸       الکہ۸      ایسبر

۸ ے۸دخاےئ۸اپک۸یک۸دے۸ہک۸ںیم۸ةکت۸اک۸الکہ۸ااتر۸رک۸کنیھپ!اے۸اسکلرتہمج۸فرشتحی:
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تمظع۸۸اےنپ۸رب۸یک۸ینعیہن۸الچ۔۸۸ یھ۸اتپالکہ۸اک۸۸نج۸یک۸ںیہ۸ےھکیزہارف ۸الکہ۸دار۸د۸راہ۸ںیم

۸وپد۸ یھ۸ےک۸اسےنم۸انف۸نوےئگ۸ہک۸یتسہ ۸ف ۸۔۸۸ابیق۸اک۸اتر ےک۸اتعب۸۸اہیہٰل۸ِت رمایض۸ینعیہن۸راہ

 ۔ایانف۸رکد۸وک۸ترمایض۸نوےئگ۸افر۸اینپ

 دربل     تشگ۸    ولمؽ۸   ہک۸۸   نک     سب

 دیؾد       ابغر۸        اف۸       اخفر۸ِ      رب

افر۸۸ےس۸وبحمب۸ولمؽ۸اخفر۸نوایگ۸وگیئ۸ایدہ!۸اخومش۸نواج۸ہک۸زاے۸رفیمرتہمج۸فرشتحی:

  ے۔۸ںیم۸اھکیابغر۸د۸ہیاخفر۸۸اس۸یک

 دخا۸۸ف۸اعاقشِؿ قشع۸امکالِت 

 دارؾ     اج ۸    ؿا   وت۸      از۸  ٓاشت

 دارؾ    زاب ۸    رب۸     رہم    دص    کیل

زابؿ۸رپ۸رہ۸فتق۸۸ٓاگ۸اجؿ۸ےک۸ادنر۸راتھک۸نو ۸نکیل۸تبحم۸یک۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

۸وی ۸ہکراتھک۸نو ۸۸وک۸قلخ۸ےس۸یفخم۸تبحمٓاشت۸ِ۸ینعیرکات۸نو ۔۸۸ؿایب۸ایتانعڑکنف ۸

 ۔ؽ۸وتمہطس۸ےک۸ادراک۸ےس۸ابالرت۸ےاانلس۸ےک۸وقع۸نوان۸اعۃم۸ذیاک۸ذلاس۸ٓاگ۸

 ہمقل    ےکی     دنک۸     را۸    اہج ۸    دف

 دارؾ   اہن ۸   در۸   ہک۸    اہےئ۸   ہلعش

۸۸اےتھٹ۸رےتہ۸ںیہ۸ںیم۸ےنیس۸ےقح۸ےک۸ریم۸وج۸ہلعش۸اہےئ۸قشعِرتہمج۸فرشتحی: دفون ۸فہ

۸مغ۸وک۸ا۸اہج  ۸   ذات۸قح۸رہ۸فتق۸ہک۸اعقش۸ِہی۔۸بلطم۸ےتل۸ںیہہمقل۸انبڈا۸کیےک۸رکف۸ف

۸ے۸ہچ۸اجہکیئ۸اتریث۸ہی مغ۸ںیمۂوغشمؽ۸ے۸افر۸اؿ۸ےک۸وت۸ذر۸رکف۸ف۸ذرک۸ںیم۸یک۸قح۸ہ۸ذاِت 

 ؎  ہلعش۸اہےئ۸قشع۸ےسج۸اطع۸رفامےئ۸ےئگ۸نو ۸۔۸ارقح۸اک۸رعش۸ے۸۸۸

 ےس     دفاہج ۸     مغِ    وفرا۸ً     ٓازاد۸     نو

       رتا
 
 ٓاےئ      اہھت۸    ارگ۸     مغ۸     ذرہ
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 ربدس     انف۸    ہمہ۸     را۸    اہج ۸    رگ

 دارؾ  اہج ۸   دص۸  کلم   اہج ۸   ےب

اپک۸ےک۸۸ذاِت ۸یک۸قح۸اعتٰیل۸نواجفے۸وت۸ یھ۸یارگ۸مامؾ۸اکانئت۸وک۸انف۸اطررتہمج۸فرشتحی:

مہ۸اس۸۸ینعی۔۸رےتھک۸ںیہاہج ۸ڑکنف ۸رفح۸ںیم۸مہ۸اینپ۸اخص۸ےک۸دصےق۸ںیم۸قّلعتِ

     ۔۸قلعت۸رےتھک۸ںیہاہج ۸ےس۸مہ۸اخقل۸ِہک۸رے۸ببسب۸اس۸ےک۸ےک۸اتحمج۸ںیہناہج ۸

 ؎  وخ۸ب۸ے۸۸۸۸ہ۸رگج۸اکرعش۸ایک

 رگد   ےک۸  اخک۸  تشم۸   کیا   ایس  وت۸    یھبک    یھبک

 ےسگر    ٓاامس ۸    تفہ۸    نوےئ۸     رکےت۸     وطاػ

۸ہیوک۸۸نیوکت۸انمبس۸ے۸فرہن۸اصِبح۸ےیلےک۸۸نیولت۸اک۸ظفل۸رصػ۸اصِبح۸یھبک۸یھبک۸افر

 ۔رفامںیئ۸اک۸لضف۸ے۸سج۸رپ۸اچںیہ۸قح۸اعتٰیل۸ہیدفاؾ۸احلص۸راتہ۸ے،۸افر۸۸لیبس۸اقمؾ۸ٰیلع

 ر 
م ُ

ٰ
ُہ نرص  ارّلل 

ن  ا م  ت نر
ٰ
اا ب   ی 

 را    نت۸   ددہ۸   اج ۸   ہک۸   را۸    ٓا ۸    رکش

 ارؾد    رفا ۸    اج ۸    ف۸   اشد۸    از۸ف۸     دؽ

۸    ارفح۸رمتمح۸رفامات۸ے۸،۸ریم۸نت۸ںیم۸اپک۸اک۸ہک۸وج۸اخیک۸رکش۸اس۸ذاِت رتہمج۸فرشتحی:

 ۔ے۸فرػ۸رفا ۸نو ے۸فا ی۸ذات۸یک۸قلعت۸ےس۸اشد۸ے۸افر۸رفح۸ایس۸اؿ۸ہ۸ےکدؽ۸

 زییربت       سمش۸      دادہ ۸     اہچن

 دارؾ امہ ۸ نم۸ ہک۸ وج۸  ٓا ۸  نم۸   از

ےس۸احلص۸نوےئ۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییاکت۸ہک۸ےھجم۸رضحت۸سمش۸ربتف۸رب۸ضوج۸ویفرتہمج۸فرشتحی:

 ۔راتھک۸نو ۸ھچک۸ںیہن۸افر۸ھچک۸تم۸ڈوھڈنف۸ہک۸اس۸ےک۸العفہ۸ںیم۸اؿ۸ےک۸العفہ۸ھجم۸ںیم۸ںیہ

مخ۸  رب۸  ہک  اہ  اشن   اںی
 
 ہ    ادیپ   ر

 دارؾ    ںیشن   مہ   اشہ۸   از۸  ہک۸    فا 
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رکول۸۸نیقی!فاول۸ےنھکی،۸مت۸اے۸د۸ںیہ۸ای ےس۸امنرہچے۸۸ےریم۸ اشناین۸ہیرتہمج۸فرشتحی:

بلق۸ےس۸اس۸۸ےراتھک۸نو ۔۸سپ۸ریم۸وک۸مہ۸نیشن۸یقیقح۸اس۸اشہِ ۸اےنپ۸ابنط۸ںیم۸ہک۸ںیم

۸ریم۸اخقلِ ۸کلھچ۸رک ۸ونر ۸اک ۸اماتہب ۸ف ۸ے۸۔۸۸ای امن۸ےس۸ یھ۸ےرہچ۸ےٓااتفب           نوراہ

۸یئگ۸اتبیئ۸یہی  یھ۸اشنین۸یک۸ فاول۸هللا۸ںیم۸فیرش۸ثیارقح۸اشرح۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸دح

 ؎  ٓااجات۸ے۸۸۸۸ایداجات۸ے۸وت۸دخا۸۸اھکیے۸ہک۸بج۸اؿ۸وک۸د

 ںیم   اشب۸   ف۸   خیش     یس   یھت    ںیہن    رظن۸      اتب

 ںیم   ٓاب۸   رُپ   مشچ۸   یرم   یھت    یھ  کلھج۸   یک   اؿ

 

 اہ   شیب  اہج ۸  زک۸   جنگ۸   ےکی  ٓا 

 دارؾ   دںیف   دوخ    اجؿ   ف۸   دؽ۸   در

۸اس۸ےک۸۸هللافر۸ةسن۸عم۸ا۸هللاقلعت۸عم۸ارتہمج۸فرشتحی: ۸زخاہن۸وج۸مامؾ۸اکانئت۸افر اک۸فہ

 ؎  دموفؿ۸راتھک۸نو ۸۸۸۸اےنپ۸دؽ۸ف۸اجؿ۸ںیم۸ے۸ںیم۸یتمیق۸ایدہزخاون ۸ےس۸ز

 ے     ںیم    اخاقنہ۸    ہن۸      ںیم      دکیمہ

 ے       ںیم        ابتہ۸      دِؽ      یلجت    وج

 

 ےئپ      ہب۸     ربؾ۸     را۸     زدہ۸     رَمبکِ

 دارؾ   ںیز   قشع۸  تشپ۸   رب۸   ہک۸   زا 

 ے۸قشع۸۸ںیم۸وی ۸ہک ایوھچڑد۸ ے۸ےھچیپ۸وک۸وت۸ںیم۸یوسار۸کشخ۸یک۸زدہِرتہمج۸فرشتحی:

۸یک۸)زیت ۸اینپ۸راتفر( ۸د۸نیز۸تشپ۸رپ ۸۸یرھک ۸رمبک۸ے۸۸رمبک۸ِینعیے، قشع۸امہرا

 (ی)رمبک:وسار

 قشع   در۸   نم۸   اجِؿ    ہ ۸۸   اپدیئار

 دارؾ     ٓاںینہ     اپ۸اہےئ۸     ہک     زا 

اپؤ ۸راتھک۸۸ٓاںینہ۸ںیم۸وی ۸ہکوبضمط۸ے۸۸تیاہن۸اجؿ۸قشع۸ںیم۸یریمرتہمج۸فرشتحی:



  

  

رزی 212 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 ۔وکہ۸ااقتستم۸نو ۸اطتق۸ےک۸ببس۸ںیم۸ابینط۸یک۸هللاقلعت۸عم۸ا۸ینعینو ۸

 دیٓا    ازا ۸   لگ۸۸  ںوےئ   مم۸    فاز

 دارؾ۸  ایںیمس    ف   ابغ۸   درف    زک

وخوبشےئ۸رقب۸اس۸ببس۸ےس۸۸یک۸وگتفگ۸افر۸اسسن۸ےس۸قح۸اعتٰیل۸یریمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ے۸اینیمسقح۸اک۸ابغ۸ف۸۸(۸رقب۸ابراگہِ )بلق۸ف۸رفح۸ںیم۸ابنط۸ںیم۸ےے۸ہک۸ریم۸ٓایت

 ہ   دفر   زںیم   از۸   میاپ   رفح۸   از

 دارؾ   ںیکم    الاکم ۸   در۸  ہک۸     زا 

ب رتہمج۸فرشتحی: ب
ل

 

اغ

ع

وی ۸ےس۸دفر۸ے۸۸زنیم۸رپ۸ںیہن۸اپؤ ۸زنیم۸اےس۸ریم۸رفاحین۸رفتح۸ِۂ

 ؎۸  ے۸۸۸نیکم۸الاکم ۸ںیم۸رفاحتین۸یریم۸ہک

  ےاگیب ےس۸ اہج ۸  ںیہ نوےئ۸ رےتہ۸  ںیم  اہج 

 اج ے   ایک  وکیئ  وک۸  فاول ۸   اچےنہ۸  ےک۸   دخا

 

      اہبر۸       ةلبِ     انۂل

 

کی

م
ت

ت

 

  اکشر۸   تلب ۸  ازا ۸   ات

 

کی

م
ت

ت

 

۸ےک۸رتہمج۸فرشتحی: ۸۸ةلب۸قشم۸ایک۸ ے۸انۂل۸ںیم۸ےیلثلب ۸ےک۸اکشر          غیلبت۸ہیے۸افر

ٓافے۸اس۸ےس۸ھچک۸۸سلجم۸ںیم۸ے۸ہک۸سج۸ذفؼ۸اک۸ٓادیم۸ہقیرث۸فراجذب۸افر۸ؤم۸تیاک۸اہن

 ۸اجفے۸افر۸رھپ۸وگتفگ۸رکےک۸اس۸وک۸امونس۸ایک۸ےک۸ذماؼ۸یک۸ایس۸رید
ِ
۸تبحم۸اہیہٰل۸اس۸وک۸داؾ

 اجفے۔۸اکشر۸رکایل۸ںیم

۸اھتون۸رضحت۸میکح ۸یرکےت۸ےھت۸ہک۸ریم۸ایرفام۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاالتم۸ومالان

افر۸۸ریحتم۸نف۸ںیم۸اس۸وک۸ایس۸وج۸سج۸نف۸ےک۸ادنر۸اےنپ۸وک۸امرہ۸ھجمس۸رک۸ٓاات۸ے۸ںیم۸سلجم۸ںیم

 ؎ ٓاامدہ۸نواجات۸ے(۸ےیل قح۸ےک۸قشعِ ۂرکات۸نو )۸اس۸ےک۸دعب۸فہ۸امونس۸نورک۸اافتسد۸اتم رث
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 یگ    اجےئ۸     ااھچ ی   ےم۸   رپ۸  زادہف 

 یگ  اجےئ۸  ڈا ی  ںیم رُمدف   اؿ۸  رفح

 دعب۸اضبقل۸طسب

 میٓادم    ایر     اجبنِ   درگ۸    ابرِ 

 میٓادم    اگنر۸    زند۸    رگن    ریخہ

فر۸اس۸احتل۸اجبن۸مہ۸ٓاےئگ۸ا۸یک۸یقیقحایرِ دفابرہ۸اس۸دفررکےک تلفغرتہمج۸فرشتحی:

 ۔قح۸ںیہ۸رقمب۸ابراگہِ ۸ینعیرگن۸۸ہےس۸مہ۸ریخ تایلجت ۂاشمدہ طسب۸ںیم

 نوان۔(۸تےس۸اگننو ۸اک۸وحم۸ریح۸:۸وشتک۸یلجتاگنہ۸ہ)ریخ۸

 دامغ     رب۸    زبد     وچ۸    ٓانو۸    انۂف

 میٓادم     اکشر۸       ف۸    رگمیتف     داؾ

ہک۸۸ایدامغ۸وک۸اس۸فرح۸ےب۸وخد۸رکدٓانو(۸ ے۸۸وخوبشےئ۸رقب)کشم۸انۂفرتہمج۸فرشتحی:

 ۸ویاہنمہ۸د
ِ
 ۔ےک۸اکشر۸نوےئگ۸یقیقح۸فار۸داؾ۸تبحم۸وک۸ڑکپےت۸نوےئ۸وبحمب

 انکر    ام   از۸   نکم۸   یتسہ   ہمہ۸     اے

 میٓادم   انکبر۸       یتسہ     ز   ہک۸   زا 

ےس۸مہ۸ یدفر۸ٓاک۸یک۸وی ۸ہکےھجم۸اےنپ۸ےس۸دفر۸ہن۸رفام۸۸!ؾف۸ویق۸یح ےارتہمج۸فرشتحی:

 ۔رگےئگ۸الہتک۸ےک۸رعق۸ںیم۸ینعیےس۸دفر۸نوےئگ۸۸ہ۸یتسہ۸اینپ

 اعاقش       رِخ     دیمید    وچ۸     ابز

 میٓادم    اثنر۸    ہب۸    ومخاش ۸     ہلمج

۸تیاہن۸اھکیقح(۸ےک۸ابمرک۸رہچف ۸وک۸د۸)اعاقشِؿ ۸هللامہ۸ ے۸رھپ۸الہ۸ارتہمج۸فرشتحی:

 ےک۸اسھت۸مہ۸اؿ۸رپ۸اثنر۸نوےئگ۔۸اخومیش



  

  

رزی 214 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 ابینط۸ةسن۸ِؿاضیف

 دارؾ  ںیشن مہ۸ اشہ۸ ہچ۸ ابنط۸ در۸ ہک۸  وت  داین   ہچ

 دارؾ  ٓاںینہ  اپےئ۸   ہک۸  رگنم۸  نم۸  نیزر   رخ

ابنط۸۸اجاتن۸ے۸ہک۸ںیم۸وک۸ایک۸ٰیمظع۸معن۸ِاس۸ابینط۸یاے۸اخمبط۸!۸وت۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

رہچے۸وک۸۸ےلیپ۸ے ۸۔۸ریمراتھک۸نو۸وک۸مہ۸نیشن۸افر۸امکح۸ااحلنیمک۸اطلسؿ۸االسلنیط۸ےسیک۸ںیم

۸ریم۸ںیقح۸ےس۸زر۸قشع۸ِاجمدہاِت ۸ہیہک۸۸ھکیتم۸د ۸ے۸،    ھکیاپؤ ۸وک۸د۸ٓاںینہ۸ےنوراہ

 ؎ تم۸ھجمس(۸۸۸۸امہ اطتق۸وک۸ریغ۸یک۸هللاةسن۸عم۸ا۸ینعی)

 ںیہ      ےتھکید    رکؾ۸   اک۸   اس۸   مہ۸  رپ۸   دؽ۸    وج

 ںیہ    ےتھکید     مج۸    اجؾ۸   از۸   ہب۸    وک۸    دؽ۸    وت

 اکحتی

۸سلجم۸ںیم۸اینپ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸ی۸اصبح۸جنگ۸رمادٓاابدرضحت۸اشہ۸لضف۸رنٰمح

اصبح۸راوپمر۸ےس۸وناب۸راوپمر۸۸یومول۸کیدے۸رے۸ےھت۸ہک۸ا۸فیرش۸ثیدرس۸دح

ٓاک۸وک۸وناب۸!ہک۸رضحت۸ےک۸رفاتسدہ۸ف۸اقدص۸نب۸رک۸ٓاےئ۸افر۸ھچک۸ومعق۸اپرک۸رعض۸ایک

۸۸ایرفام۸ایداصبح۸ ے۸ ۸اصبح۸رشت۸ارگے۸ہک۸۸ایالہک۸ؾاغیپ۸ہیے۸افر      وت۸۸الںیئ۸فیاشہ

رپ۸ڈاول۸۸الھک۸رفہیپ۸کیارے۸اظمل!۸ا:ایرکف ۸اگ۔۸اراشد۸رفام۸ذنراہن۸شیپ۸الھک۸رفہیپ۸کیا

۸ہیوگتفگ۸ےک۸اسےنم۸۸تبحم۸یک۸یک۸اعتٰیل۸هللا۸ینعیہہک۸راہ۸نو ۔۸۸ابت۸ونس۸وج۸ںیم۸یاخک،۸ریم

 ؎   رعش۸تسم۸نورک۸زپاھ۸۸۸ہی،۸رھپ۸۸ایرکد۸شیپ۸ایک

 ںیہ   ےتھکید    رکؾ۸    اک۸   اس۸  مہ۸   رپ۸   دؽ۸   وج

 ںیہ    ےتھکید    مج۸    اجؾ۸   از۸   ہب۸    وک۸  دؽ۸    وت

 

ر۸را  ایےئدر ےہگ۸ اممن۸ را۸۸وخردیش۸ےہگ
 
 رُپد

 دارؾ۸دؽ۸کلف۸دارؾ۸ربفؿ۸دؽ۸زںیم۸درفؿ
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

ةسن۸۸ابینط۸۸نو ۸افر۸یھبکابنط۸ےس۸رشاسمر۸رکات۸وت۸ٓااتفب۸وک۸اےنپ۸ونرِ ۸یھبکرتہمج۸فرشتحی:

ر۸۸هللاعم۸ا
 
ر۸وک۸اندؾ۸رکات۸نو ۸۔۸اےنپ۸بلق۸ےک۸ادنر۸۸ایےئرپ۸در۸ےس۸زنیم۸اتکیےک۸د

 
 رُپ۸د

 ۸کلفِ
ِ
 راتھک۸نو ۔رماد۸اس۸ےس۸۸قح۸راتھک۸نو ۸افر۸دؽ۸ےک۸ابرہ۸زنیم۸اتاب ۸از۸ٓااتفب

اظرہ۸وک۸۸ےک۸اسھت۸صتخم۸ے۔۸سپ۸الہ۸ءافر۸افایل۸ءاخہص۸ے۸وج۸اایبن۸اخص۸افر۸تیعم۸ِقّلعتِ

ذات۸اکمؿ۸ےس۸افر۸زامؿ۸ےس۸اپک۸۸یک۸ے۸۔۸قح۸اعتٰیل۸اافلظ۸رپ۸رتعمض۸نوان۸انداین۸یاظرہ

رہ۸نف۸اک۸اقدعہ۸ے۸ہک۸اس۸۸ہی۔۸افر۸اچےیہوصتػ۸ےس۸انھجمس۸۸ےک۸اافلظ۸وک۸االطصِح ۸ے۔۸وصایف

 اک۸وہفمؾ۸اشرع۸۸ۃٰولص۸ںیم۸تعیرش۸۔۸ًالثم۸االطصح۸ےس۸ےتھجمس۸ںیہ۸نف۸یک۸وک۸ایس۸ےک۸اضمنیم

 ۔ےگ۸وہفمؾ۸رصػ۸داع۸وک۸ںیل۸یاھجمس۸اجفے۸اگ۸ہن۸ہک۸وغل۸االطصح۸ںیم۸االسلؾ۸یک۸ہیلع

۸  ہک۸  ابمش۸   ژپرمدہ۸   رچا

 

گفت

 

بش
ن

 زجفؾ۸ رہ  

 ابمش  ںیز  ریز  رباےق۸ ابمش۸ دنبہ۸ رخ۸  رچا

ےک۸۸هللارہ۸زج۸قلعت۸عم۸ا۸اریم۸ہک بجسک۸فرح۸ارسفدہ۸نواتکس۸نو ۸۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

قشع۸۸رباِؼ ہک۸ بجنواتکس۸نو ۸۸ے۸افر۸دگےھ۸اکالغؾ۸ےسیک۸۸نوایگےس۸زدنہ۸افر۸ہتفگش۸ضیف

 ے۔۸نیز۸یرپ۸ریم

 ے(۸)رخدنبہ:۸دنبہ۸رخ۔۸ااضتف۸ولقمیب

 رگدؾ    اخاہن۸  در۸  ارگ۸   نم۸ ٓااتفمب۸   اعشع

 دارؾ۸ف۸لعل۸ف۸درؾ۸نم۸فالدت۸زاب۸فںیط۸قیقع

۸ے۸۸ےک۸ولقب۸ںیم۸اسنیکل۸ضیف۸اارگ۸ریمرتہمج۸فرشتحی: ۸نوراہ ۸ایکونمر ۸ہک بجعت۸وت

رت۸۸یھچک۸وق۸رھپ۸اخصل۸ٓااتفب۸اک۸ونر۸وت۸ایک۸ںیہ۸دالخ۸نویت۸رہ۸رھگںیم۸اعشںیع۸ٓااتفب۸یک

۸ارگ۸ںیم ۸۸افر۸ڑچیک۸اپین۸نواگ۔۸افر     اقحرت۸اک۸ببس۸ںیہن۸یابت۸ریم۸ہیےس۸ومولد۸نو ۸وت

ےک۸۸تمیق۸وج۸اینپ۸نوےت۸ںیہ۸ادیپ۸ یھ۸ومیت۸فرا۸ےس۸لعل۸افر۸قیقع۸یٹم۸ایس۸وی ۸ہکے۸

ِ ۸ایس۸۔۸سپ۸قح۸اعتٰیل۸ںیہ۸ےک۸رسف ۸رپ۸ےتھٹیب۸۸السنیطببس
ّ
ر
 
 وبنت۸افر۸۸ٓاب۸ف۸لگ۸ےس۸د

 ِ
ّ
ر
 
 ؎  اعمل۸ے۸۸۸۸افر۸اؿ۸ےک۸لضف۸اک۸وت۸بیجع۸رفامےت۸ںیہ۸ادیپ۸تیفال۸د
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 اک   رمح۸   ایدر   وج۸   ٓاےئ۸   ںیم   وجش

 ءافایل     رخف۸ِ      نو۸    اسہل۸    دص۸    ربگ

 رمدش ایِت ااطلػ۸ف۸انع۸بلطِ 

 ابنم دؽ۸  نیگنس نکم۸  زییربت سمش۸ اے۸   ایب

 دامن  یمن دامن۸  یمن را۸  ولول۸ ف۸  لعل۸  وت۸  ےب۸  ہک

اک۸اعمہلم۸۸تیاسھت۸انع۸ےریم۸!زییربت۸نیاے۸رمدش۸رضحت۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ےھجم۸ےب۸دقر۸ولعمؾ۸نوےت۸ںیہ۸ یھ۸لعل۸افر۸ومیت۸ہک۸ٓاک۸ےک۸ریغب۸رفامےیئ

 زیؾرگب ددلار۸ از۸ ہک۸ دارؾ۸ دؽ۸ ہ۸زرہ ےب۸ ٓا ۸  ہن

 زیؾرگب  راکیپ   از۸  ہک۸  دارؾ۸  فکب۸  رجنخ۸ ٓا ۸  ہن

 ۸ینعیراتھک۸نو ۸۸فاال۸دؽ۸ںیہن۸اتپےب۸۸اسیا۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:
ّ
 م
ہ
۸افر۸تسپ۸وحہلص۸ںیہنےب۸

 

۸ت

 ۸نو ۸ہک۸وخِػ 
ِ
اےنپ۸اہھت۸رپ۸فہ۸۸ےس۸دعُب۸رپ۸اصرب۸رنو ۸افر۸ںیم۸یقیقح۸اجمدہات۸ےس۸وبحمب

 ۔راتھک۸نو ۸ہک۸اہجد۸ےس۸اھبوگ ۸۸ںیہنرجنخ

 دؽ۸درفِؿ   امہ رُپاز۸ اسح۸۸ ےب۸ایےئدر  زے

 دامن  یمن   امہ   ںینچ۸دیمتسدن    ایدر   ںینچ

ے۸۸رُپ۸امہ۸بلق۸ںیم۸ےفرح۸ریم۸ےب۸اسح۸یک۸ایےئاے۸وبحمب۸!۸وت۸دررتہمج۸فرشتحی:

۸ے۔۸ںیم ایک۸بلق۸وک۸رُپ۸فیک۸ےافصت۸ےس۸ریم۸تایلجت۸ٓاک۸ ے۸اینپ۸ینعی  ے۸۸نوا

 ۔یھکید۸یلھچم۸یسیافر۸ہن۸ا۸اھکید۸ایدر۸اسیہن۸ا۸اکانئت۸ںیم

 وخیب  ںیاز  وسزد۸  یمہ  وقعییب  اجؿ۸   زہارا 

 دامن  یمن اچے۸  ںیدر  وخاب    ویفِ اے۸  رچا

ف۸وسزا ۸۸ای االسلؾ۸رگ۸ہیلع۸وقعیبٓاک۸ےک۸زہارف ۸اعقش۸لثم۸رضحت۸رتہمج۸فرشتحی:
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

ولجہ۸رفام۸۸ وی۸ولقب۸وخاص۸اشعؼ۸ںیم۸ینعی ںیم۸ںیک۸ونکوخاب !۸ٓا۸ویفِ۔۸اے۸ںیہ

 اجاتن۸نو ۔۸۸ںیہن۸ںیم۸ںیہ

 ف۸اعمرػ۸اقحقئ

 دارؾ  یمن  اعمل۸  رس۸   میابال   امیلق  از۸   نم

 دارؾ  یمن  ٓامب۸  دؽ۸  ٓامب۸  از۸ ہن۸ اخمک۸ از۸  ہن

۸فرشتحی: ۸دحفدِ ۸ٓاافِؼ ںیمرتہمج ۸افر ۸ےس۸ریغ۸اعمل ۸اینپ۸اکانئت ۸اک۸۸تفتلم۸نورک          رفح

اومر۸اکانئت۸اک۸۸ینیےس۸راہطب۸راتھک۸نو ۸افر۸وکت۸میرک۸اکلم(۸ومالےئ۸رعشِ ۸رمدشِ ۸)ہب۸ضیفِ 

۸اموفؼ۸االالفک۸ے۸سپ۸قح۸اعتٰیل۸اعمل۸ِوچ ۸ہکرس۸ہمشچ۸افر۸رمزک۸ ۸فہ      ےک۸۸ارم۸ے۸افر

ا

ع

راتھک۸نو ۸۸وتہج۸ںیہن۸فرػ۸ یھ۸اعمل۸یک۸ہک۸ِسِ ۸ے۸ یھ۸ہی نم۸ہلمج ؿاضیف۸کیاخص۸اک۸ا رابب

ا۸ںیم۸وی ۸ہک

ع

ب

 

      نو (۸النویت۸اطرئ۸ِکی)ہکلب۸انو ۸ہن۸ٓایب۸رفح۸ےک۸اابتعر۸ےس۸ہن۸اخیک۸رمت

 ۔راتھک۸نو ۸ںیہن۸اؿ۸رپ۸دفا۸رک ے۸ےک۸ببس۸دؽ۸ یھ۸دؽ۸ یھ۸ہیافر۸

 دارؾ مغ۸از۸اجک۸رس۸ِ ۸ؾےب۸زار وچ۸۸اہیاشد۸ہب

 دارؾ۸اف۸وچنم۸وخد۸را۸وخش۸ف۸رخؾ۸یمن۸ریغبِ

افر۸۸نو ۸ںوہج۸اؿ۸ےک۸اعریض۸ےب۸زارےس۸ یھ۸ وخویش۸یک۸وت۸داین ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  ےصخش۸۸۸۸۔۸وقبِؽ رپفا۸نویگ۸ایک۸ےک۸مغ۸ےک۸ارسار۸یک۸احدث۸نو ے۸ےک۸وت۸رھپ۸داین

 اہ   نودہ۸  ےب۸  ہک۸  وخمر۸   داین   مغِ

 ۸ہیرفح۸وک۸۸یریم۸افر
ِ
۸یریم۸ینعیاپک۸ےس۸اطع۸نوا۸۔۸۸ےک۸قّلعت۸ِاافتلت۸اک۸قح۸اعتٰیل۸اقمؾ۸دعؾ

اےنپ۸وک۸وخش۸۸ےک۸ںیم۸تیعم۸رفح۸اس۸ذات۸اپک۸ےس۸اس۸دقر۸امونس۸ے۸ہک۸دبفؿ۸اؿ۸یک

 ؎  دفتل۸نو۸۸۸۸یک۸تفہ۸امیلق۸رھک۸اتکس۸نو ۸ارگہچ۸دقوم ۸ںیم۸ف۸رخؾ۸ںیہن

 ںیم اتسلگ ۸  ربھگاؤ ۸   وت۸  یریت نو۸  ہن۸ رگ۸   تیعم

 اپؤ   زمہ    اک نشلگ۸  ںیم  رحصا۸  وت۸  اسھت۸ وت۸  رے
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ح      رہ
م
ل

ا

ع

  ے      مہ۸       ا۸سگار         تایح        ۂ

 رک    ےل۸    اہسرا۸  اک۸   ذلت۸   یک  انؾ۸   ےک۸   ٓاک

 

 ےھجم     ے۸     تبحم۸      دردِ     رتے۸     رمع۸    مامؾ

 ںیم   اتسلگ ۸    اید   اگل ے۸   ہن۸    دؽ۸    ےس۸     یس

ر                                                                 

 

ت

 

 اخ

 ابزد اج ۸ اتشمؼ۸۸اسزد۸دِؽ  ٓا ۸رشتب۸ہک۸اج ۸۸در

 دارؾ  یمن  رحمؾ۸  شنم۸ اتزد۸  در۸ ہک۸ وخادہ۸  رخد

۸فاصؽ۸ ے۸ہ۸ے۸اس۸رشتب۸ِت۸وسحمس۸رکیتوج۸ّذل۸یک۸هللارفح۸قلعت۸عم۸ارتہمج۸فرشتحی:

اےس۸وت۸۸ے۸ںیم۸دفڑان۸اچیتہ۸۸ںیمقشع۸ے۸افر۸لقع۸وج۸اس۸راہِ ۸اھکسیئ۸یاشعؼ۸وک۸اجابنز۸دِؽ 

 ۔ اترقارد۸اس۸راہ۸اک۸رحمؾ۸ںیہن

 دنبؾ رب  رفزہ۸ را۸ مکش۸  ؾدیع وچ ۸ رمخ۸  ٓا ۸   ےئپ

 دارؾ  یمن مغ۸  ربِگ  ہک۸ ٓازادؾ۸ رسف۸ ٓا ۸ نم۸  ہک

۸نویئ۸یک۸بج۸ےس۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:    ے۸۸تبحم۸اک۸اجؾ۸ونش۸رکےک۸رفح۸رسمفر

۸راتھک۸نو ۔۸ںیم۸رفزف ۸ےس۸مکش۸وک۸اخ ی۸اجات۸راہ۔۸ہکلب۸یلفنفرػ۸ےس۸اافتلت۸۸یک۸ٹیپ

۸ٓازاد۸درتخ۸رسف۸ےک۸امدنن۸نو ۸ہک۸سج۸ںیم۸ےسیا۸کیدبفتل۸ا۸یک۸قح۸ےس۸راےطب۸ذاِت 

 ۔راتھک۸نو ۸مغ۸ےک۸ربگ۸ںیہن

 ذمبہ    را اشعؼ۸ ںود۸ بش۸ ف۸ رفز۸  اہنمج رب۸  ہن

 دارؾ  یمن اطرؾ۸ نہک۸  ںیا  ریزب کلسم۸ نم۸  ہک

ا۸یریم۸وچ ۸ہکرشتحی:رتہمج۸ف

ع

ب

 

۸اہی ےیلاموفؼ۸االالفک۸ے۸اس۸۸رفح۸ںیم۸راتفر۸رمت

 ۔فاہطس۸ںیہن۸قح۸وک۸وکیئ۸ےک۸بش۸ف۸رفز۸ےک۸راوتس ۸ےس۸اشعِؼ 
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 یقیقح۸قشع۸ِاضیفِؿ 

 رگدؾ  یم   ایر   رگبد۸   دارؾ۸    احایج    وطاِػ 

 رگدؾ  یم رُمدار۸  رب۸  ہن۸ دارؾ۸  اگس ۸  االخِؼ   ہن

اینعیےک۸وطاػ۸رکات۸نو ۸۸ اےنپ۸وبحمب۸ےک۸رگد۸لثم۸احویج۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

ع

ب

 

رفح۸ رمت

عمط۸دسح۸ف۸رحص۸ف۸۸وغ۸ر۸ف۸رکف۸ےس۸تسم۸راتہ۸نو ۸۔۸ہن۸وتک ۸ےسیج۸افصت۸ںیم۸یک۸قح۸اعتٰیل۸ںیم

 ۔ر۸اس۸ےک۸اعوقش ۸ےک۸رگد۸رھپات۸نو رمدار۸اف۸ےئےک۸االخؼ۸راتھک۸نو ۸ہن۸داین

 یناہنپ اہ ۸ جنگ۸  ےکی اف۸  ریز اہ ۸ امر۸ اہج 

 رگدؾ   یم امر۸   رگبد۸  دارؾ یم  جنگ۸  ٓا ۸  رس

دبفتل۸۸اہنپ ۸زخاہن۸ے۸۔۸اس۸یک۸کیاک۸ا۸هللاقلعت۸عم۸ا۸ابنط۸ںیم۸ےریمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔۸فطل۸ےاہج ۸رُپ۸ااگل۸ے۸افر۸ریم۸ہاہج ۸ ااکانئت۸افر۸ریم۸یریم

 ںیہ   ے۸سگر   ےس۸   ادرھ۸  فہ۸   یھبک  بج

 ںیہ     ے۸سگر      ےس۸    رظن۸    اعمل۸    ےنتک

رپ۸اسپن۸۸ا ےرپ۸اعقش۸نو ۸افر۸اظرہ۸ے۸ہک۸رہ۸زخ۸اہیہٰل۸ةسن۸ِابہینط۸ہیفخم۸اس۸زخاۂ۸ںیم

۸ںیہ۸ےک۸رگد۸ یھ۸نوات۸ے۸سپ۸اس۸زخا ے ۸نج۸ےک۸رگد۸ںیم۸اسپن۸)اجمدہات۸ےک(

فار۸وبقؽ۸۸ویاہند۸وک۸ںیم۸رہ۸فیلکت۸ےیلرک ے۸ےک۸۸وک۸رایض۸قح۸اعتٰیل۸ینعیتسم۸رھپات۸نو ۸

 ۔نو ۸اترک

 میوج  یم۸ساجونیل  ہک  روجنرؾ۸ ہک۸  داین یمن

 رگدؾ یم  ربزلگار۸  ہک۸ اطعرؾ۸  ہک۸  داین  یمن

 سنو ۸افر۸اجونیل۸رقشع۸اک۸امیب۸رفاحین۸اجاتن۸ہک۸ںیم۸وت۸ںیہن!اے۸اخمبطرتہمج۸فرشتحی:

۸اہیہٰل۸وخوبشےئ۸تبحم۸ِینعینو ۸۸اطعر اجاتنہک۸ںیم۸اکلم۸ڈوھڈنات۸نو ۔۸وت۸ںیہن۸رمدش۸ِینعی

وخوبش۸احلص۸۸اکؿ۸اگلات۸نو ۸۔۸سپ۸نمچ۸افر۸زلگار۸ےک۸رگد۸رھپات۸راتہ۸نو ۸ہک۸ولگ ۸یکفد۸یک
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رھپات۸نو ۸۸التش۸ںیم۸اہنپ ۸یک  ةسن۸ف۸احالمؿ۸درد۸ٓاشت۸ِقح۸افرالہِ ۸اعاقشِؿ ۸ینعیرکف ۸

 ۔ذرہ۸درد۸اک۸احلص۸نو۸تبحم۸اک۸وکیئ۸یک۸ہک۸اؿ۸ےس۸قح۸اعتٰیل

 رگدؾ  یم اقػ۸  رگدِ  ہک۸  مغرمیس ہک۸  داین  یمن

 رگدؾ  یم امخر۸  رب۸   ہک۸  ومخمرؾ۸ ہک۸  داین    یمن

۸یک۸وی ڑچ۸رےنھک۸ےک۸رفاحین۸هللاةسن۸عم۸ا۸یںوہج۸وق۸اجاتن۸ہک۸ںیم۸وت۸ںیہنرتہمج۸فرشتحی:

 ۸وچ ۸ہک هللاےس۸نو ۔۸ةسن۸عم۸ا۸غرمیس۸اٰیلع۸سنجِ

ک ل

ککشم۸ے۸سج۸ےک۸ارفاد۸فعض۸۸ی

۸وک۸رمیس۸یسپ۸وق۸ںیہ۸افر۸وقت۸ےک۸اابتعرےس۸تواففت۸ارملات۸نوےت

 

بت شی

 

لی
 ےس۸ہیبشت۸غا

۸وقبؽ۸وہشمر۸وکہِ ۸ے۸افر۸اس۸اک۸نمیشن۸اتسنج۸امشر۸نو۸بس۸ےس۸اٰیلع۸ںیم۸رہک۸فنص۸ویط۸ید

اجاتن۸۸وت۸ںیہن۸!افر۸اے۸اخمبط۸۔النوت۸ے۸اعمل۸ِ یھ۸فرح۸امہرا۸نمیشن۸اقػ۸نوات۸ے۔۸ایس

 ۔قح۸ےک۸رگد۸رھپات۸نو ۸قح۸ف۸اعاقشِؿ  تسم۸نو ۸سپ۸اتسمِؿ ۸ہک۸ںیم

   یم  اقنش۸  درف   دیٓا  شیپ  ہک۸ ےشقن۸ رہ۸  ہب
یب

م

 

تت ی

 

 رگدؾ  یم  دار۸  ونجم ۸ ہک۸ فا ۸  ےکیل قشع۸  رباےئ

فرػ۸وتمہج۸۸اقنش۸یک۸ے۸ںیم۸اسےنم۸ٓایت۸ےوج۸شقن۸افر۸وج۸وصرت۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  نواجات۸نو ۸۸۸

 اہ  اگنر  ںیا  ددنب ہک۸ وخد۸ اگنرے۸ ٓا ۸ ابدش۸  ہچ

وغشمؽ۸۸احتل۸ںیم۸یافر۸ااضحتسر۸عن۸افر۸ولخمؼ۸ےس۸اخقل۸رپ۸ادتسال یونصمع۸ےس۸اص۸ینعی

۸ہکلب۸۸ںیہن۸ہی ےیلارغاض۸ےک۸۸یدوین۸ینعیصلخم۸نو ۸۸ یھ۸اہی  نواجات۸نو ۸نکیل نوات۸

 اخقل۸وبجمر۸رکات۸ے۔۸اصعن۸افر۸قشع۸ِرپ۸ےھجم۸قشعِ ۸اس۸تیفیک

 :ےک۸دف۸اقمؾ۸نوےت۸ںیہ۸رکاؾ۸افر۸اعرنیف۸افایلےئ

 فہ۸وج۸ولخم۸کیا (۴
ّ
 ۸رھپ۸اثًاین۸ًال۸ڈاےتل۸ںیہؼ۸رپرظن۸اف

 
 ۔۸اخقل۸رکےت۸ںیہ۸افصِت ۸اشمدہہ

۸ںیہ۸یوق۸دفرسے۸فہ۸اعرنیف (۰

 

بت شی

 

لی
 ۸ا

ّ
ولخمؼ۸رپ۸رظن۸۸اثًاین۸ًال۸اخقل۸رپ۸رظن۸ڈاےتل۸ںیہوج۸اف

۸یوت۸اےنپ۸رب۸ےک۸اسھت۸اس۸وق۸ولخماقت۸رپ۸بج۸رظن۸ڈاےتل۸ںیہ۸ینعی۔۸۸ڈاےتل۸ںیہ
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رظن۸۸سج۸اک۸ونر۸اؿ۸یک۸ےک۸اسھت۸رظن۸ڈاےتل۸ںیہ۸راےطب۸افر۸یبلق۸رفاحین۸یةسن۸افر۸وق

ا۸ؾاک۸اقم۸هللا۸وتہج۸ا ی۸ںیم

ع

ب

 

۸یلقع۸معن۸ادتسالِؽ ۸فدجاین۸ہیراتھک۸ے۸افر۸۸ںیم۸افٰیل۸رمت

ھچک۸دمت۸اجمدہات۸افر۸ذرک۸ف۸رکف۸۸تبحص۸ںیم۸یک۸هللاہکلب۸الہ۸ا۸نویت۸ےس۸وسحمس۸ںیہن

 ے۔۸نویت۸ےک۸دعب۸رسیم

 اکحتی

اقمامت۸ف۸اوصؽ۸وک۸ےنھجمس۸ےک۸۸ےک۸ابینط۸ ے۸افایل۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸العہم۸اامؾ۸زغا ی

 ۸وصتػ۸اک۸اطمہعل۸ایک۸بتک۸ِےیل

ّ ف

 

س

 

ن

 ۸ی۔۸ھچک۸

ّ شل

 

ن

۸ءفارد۸نوا۸ہک۸افایل۸رھپ۸بلق۸ںیم۸ہن۸نویئ۸یافر۸

 
ِ
۸دایرپ۸ہن۸اھٹب۸رکیس۸یک۸تیفال۸ےک۸اقمامت۸وک۸اچہپانن۸لکشم۸اکؾ۸ے۸بج۸کت۸رفح۸وک۸اقمؾ

وک۸۸رپ۸ یس۸رکیس۸ؾ۸نوات۸ے۸ہک۸اس۸یکاک۸ہشن۸افر۸فطل۸بج۸ولعم۸ٰیمظع۸رِت اجفے۸)فزا

 ۸یبن۸اجفے(۸سپ۸سج۸فرح۸ریغ۸دایاھٹب
ِ
۸وبنت۸ےک۸رقب۸اک۸لقع۸ےس۸ادراک۸ںیہن۸اقمؾ

 ۸ف ی۸فرح۸ریغ۸رکاتکس۸ایس
ِ
دقؾ۸۸اتکس۸۔۸ا۸س۸ےک۸دعب۸رھپ۸وصتػ۸ںیم۸وک۸ھجمس۸ںیہن۸تیفال۸اقمؾ

ہصح۸اؿ۸زبروگ ۸ےک۸وصح ۸ےس۸۸ یھ۸ںیمہ !ےس۸نوےئ۔اے۸دخا۸ءراھک۸افر۸ااکرب۸افایل

ٓاک۸۸ہکلب۸وخد۸اتیلہ۸نویتکس۸امعن۸ںیہن۸اناتیلہ۸یامہر۸ےیلاطع۸ےک۸۸۔۸ٓاک۸یکٓانیم۸،اطع۸رفام

 اتحمج۸ے۔۸اطع۸یک۸یک

 اکحتی

 فزرا۸ںیم۸سلجمِ ۸۔۸ابداشہ۸ےک۸ااقتنؽ۸نوےت۸ہایگ۸ایوک۸ااچکن۸ابداشہ۸انبد۸ریقف۸کیا

 دایاھٹب۸رپ۸وک۸اس۸رکیس۸ے۸اگ۸ایسسگرلحم۸ےک۸درفازے۸ےس۸حبص۸۸ےط۸نوا۸ہک۸وج۸اشہ۸ہی

 ےدرفاز۸اشہ ےریقف کیاےس یدخافدندخاےسافراطعےئ مکحِ اگ۔سپ اجےئ

ابلس۸افرخہ۸انہپ۸۸فزرا۸ ے۸اس۸وک۸ڑکپ۸رک۸لسغ۸دے۸رک۸اشہ۸اً وفرافر دصاےئ۸وساؽ۸اگلیئ رپ

افر۸بج۸االجس۸۸ےیک ےلصیف۸حیحص۸۔۸اس۸ ے۸حیحص۸اید۸اھٹب۸االجس۸ںیم۸اشہ۸ںیم۸اشہ۸ویاِؿ رک۸ا

فرح۸۸اہھت۸اگل۸رک۸اسقب۸اشہ۸یک۸افر۸لغب۸ںیم۸ہک۸ٓاںیئ۸ایوک۸مکح۸د۸ریف زمتخ۸نوا۸وت۸اس۸ ے۸دف۸ف

۸،۸ےیٓاداب۸سک۸ ے۸اھکسد۸اشہ۸ہیاس۸کھب۸ےگنم۸وک۸۸ےھت۸ہک۸اؿ۔۸فزراء۸ریحےھجم۸ااھٹںیئ

ہک۸۸وساؽ۸رکف ۸۔۸دعب۸ااجزت۸رعض۸ایک۸کیارگ۸ااجزت۸نو۸وت۸ا۸!ہک۸وضحر۸ابادب۸وساؽ۸ایک
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 ۸ہیحبص۸وت۸ٓاک۸کھب۸ےگنم۸ےھت۸
ِ
ہک۸وج۸۸ایٓاک۸وک۸سک۸ ے۸اھکسےئ؟۸وجاب۸د۸تنطلس۸ٓاداب

 ۸انیکھب۸ےگنم۸وک۸تنطلس۸د
ِ
 ۔اھکسان۸اجاتن۸ے۸تنطلس۸ یھ۸اجاتن۸ے۸فہ۸ٓاداب

 ابخزؾ تسم۸   نکیل  ف۸   را۸  ان ۸  منک۸   یم   اہبہن

 رگدؾ  یم  ددلار۸  از۸  ہن۸  انمل۸  یم   انیرد از۸   ہن

۸قح۸اعتٰیل۸ینعینوا۸ے۸۸ایانب۸اہبہن ے۸۸وک۸ںیم۸اک۸اعقش۸نو ۸افر۸رفیٹ۸انابنیئ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

ہن۸نو ے۸۸انیرد۸فاےل۸رپ۸دفا۸نو ۔۸ںیم۸ےنیوت۸اس۸معن۸د۸نوا۸ے۸ںیم۸ایانب۸اہبہنوتمعن ۸وک۸۸یک

۸نو ۸ہک۸ریم۸ےس۸ںیہن ۸رفیٹ۸ںیہن۸اپس۸ہسیپ۸ےرفات ۸ہکلب۸ںیم۸دیف رخ۸ےسیک۸وت وت۸۸اگ۔

رہ۸۸ے۸ہک۸ںیم۸ہیےس(۸بلطم۸۸انابنیئ۸ینعیابخز۸ےس۸تسم۸نو )۸ یھ االفس۸ںیماحتل۸ِ

گنت۸۸اےنپ۸امکل۸ف۸اخقل۸رپ۸دفا۸نو ۸۔۸ںیم۸دفون ۸ںیم۸ف۸رفایخ۸رضاء۸ف۸رساء۸گنت۸دیتس۸احتلِ

 ۸اشیؿےس۸رپ۸دیتس
ِ
 ۔اھبگ۸اتکس۸ےس۸ںیہن۸اید یک۸یقیقح۸نورک۸اےنپ۸وبحمب

 یرپزیہ  رگہچ۸  وصبرت۸  زییربت  سمش۸  اے۸   ایب

۸ دِؽ   ز۸  ا ر۸  فا  قفش

 

ست
م

 

ش

 رگدؾ  یم اثر۸ٓا ںیرب  

۔۸ارگہچ۸ٓاک۸وصرت۸ےس۸اپس۸ٓاےیئ۸ےٓاک۸ریم۸!زییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

۸یک۸ااسجؾ۸افر۸وصروت ۸ےس۸ےب۸رپفا۸نورک۸ہمہ۸نت۸قح۸اعتٰیل۸ںیہ۸ٰینعمنورک۸رغؼ۸۸ینغتسم

 ۸لثمِ ۸ہک۸ںیم۸دےیھکیبلط۸وت۸۸یریم۸فرػ۸وتمہج۸ںیہ
ِ
بلق۸ےس۸۸قفش۸ٓاک۸ےک۸ٓااتفب

 ؎  اہ۸نو ةسن۸ےک۸ٓااثر۸رپ۸دفا۸نور۸رِ اونا

 رب۸اعاقش ۸دراکرِ ۸وگتفگےئ

 منیسگ     اہنت۸   رتا۸   نم۸   اعمل  ز

 منیشن    اہنت۸  نم۸  ہک۸    رفاداری

 رتہمج۸فرشتحی:
ِ
 یک۸تبحم۸یفنم۸ےس۸بس۸یک۸ال اٰل مہ۸ ے۸۸!۸اکانئت۸ںیم۸یقیقح۸اے۸وبحم۸ب

وموجدات۸ت۸ف۸اکانئ۸ہک بجے۔۸سپ۸۸ایےس۸رصػ۸ٓاک۸وک۸اانپ۸وصقمد۸رماد۸انبالل اال ے۸افر۸
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رکؾ۸۸ے۸وت۸ٓاک۸ازاراہِ ۸ےس۸بس۸وک۸رظن۸ادناز۸رکےک۸رصػ۸ٓاک۸وک۸مہ۸ ے۸ااختنب۸ایک

اخہص۸۸تیعم۸اینپ۸االسلؾ۸ےک۸دصےق۸ںیم۸ہیلعرتمح۸۸افر۸اےنپ۸یبن۸ےیاہنت۸ہن۸وھچڑ۸ںیمہ

۸ف۸تبحم۸رپ۸سج۸درہج۸قّلعت۸ینعی۔دےیجیاطع۸رفام۸ںیمہ۸تیحطس۸اولال۸اخص۸وک۸ٰیلع۸افر۸قّلعتِ

 ؎  دےیجیاطع۸رفام۸ یھ۸تبحم۸ںیمہ۸اس۸درہج۸یک۸انبےت۸ںیہ۸۸اانپ۸ف یٓاک۸دنبف ۸وک

 اک     اجحز۸       اشہِ      ےھجت۸     فاہطس۸     نو ۸     د ات

 اسحب  ےب۸  رجؾ۸   ںیہ   ہک۸  اسحب۸  ےب۸  شخب۸   وت

 اک     اجحز۸       اشہِ      ےھجت۸     فاہطس۸     نو ۸     د ات

 

 تست   فکِ  ادنر۸   ملق  وچ   نم۸ دِؽ 

 منیزح   در    اممن      اراشد۸     زتست

بلق۸ے۔۸۸اریم۸فرح۸ٓاک۸ےک۸اہھت۸ںیم۸ملق۸نوات۸ے۸ایس۸سج۸فرح۸اکت۸ےک۸اہھت۸ںیم

رسمفر۸نوان۸افر۸ومغمؾ۸۸اے۔۸ریم۸ےک۸ےضبق۸ںیم۸افر۸مغ۸ٓاک۸ہ۸وخیش۸بلق۸یک۸ےسپ۸ریم

 ۔فرػ۸ےس۸نوات۸ے۸یک۸نوان۸ٓاک۸ہ

 وشد    یاشد   مغ۸   نیع   ہ وخا    وت   رگ

 وشد       یٓازاد        اپےئ۸      دنب۸     نیع

 ںیرفامد۸لیےس۸دبت۸وخیش۸مغ۸وک۸تقیقح۸ِتقیقح۸وت۸نیع۸ِذٰہلا۸ارگ۸ٓاک۸اچںیہرتہمج۸فرشتحی:

وک۸۸هللاشمدہہ۸ے۸ہک۸الہ۸ا۸انچ ۸ہچ۔۸ںیانبد۸یوک۸ٓازاد۸دیق۸نیع۸ِافر ںیانبد۸وک۸وخیش۸مغ۸ہ۸ینعی

 
ِ
 ؎ راتہ۸ے۸۸رسیم۸ؿرھگے۸نوےئ۸نو ے۸ےک۸ابفوجد۸وکسؿ۸افر۸اانیمط مغ۸ںیم۸اابسب

 اثمؽ۸ ےک۸مسبت۸یک دؽ۸  رمے۸۸ںیم مغ۸   ف۸  دصہم

 ے  اتیل  کٹچ۸   ںیم اخرف ۸ رھگے۸ ہچنغ۸  ےسیج

ر                                                                              

 

ت

 

 اخ

 وخامہ   ہچ۸   نم۸    اہوخ   وت۸   اہچن۸    زجب

    ہچ۸    نم۸    امنیئ   تک۸   ٓاؿ۸   زجب

یب

م

 

تت ی
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الغؾ۸ے۔۸۸یک۸تیشم۸ٓاک۸یک۸ یھ۸تیشم۸یاے۸دخاےئ۸اقدر۸قلطم!۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

ذٰہلا۸اےنپ۸رکؾ۸۸امکل۸ںیہ۸ااصبر۸ےک۸ یھ۸افر۸ٓاک۸سج۸فرح۸امہرے۸ولقب۸ےک۸امکل۸ںیہ

 ۔۸رفامےیئمہ۸وک۸اطع۸وتقیف۸یک۸افر۸قح۸ینیب۸یےس۸قح۸دنسپ

 اخر   ےہگ   ف  دیربف   لگ۸   نم۸   از۸  ہہگ

    ہب۸   لگ۸   ہہگ۸   دلخ۸   اخرؾ۸    ےہگ
خ 

م

 

تت ی

 

۸یریم۸یھبکااگات۸ے۸افر۸اصہحل۸ےک۸وھپؽ۸ھجم۸ںیم۸ٓاک۸اک۸رکؾ۸اامعِؽ ۸یھبکرتہمج۸فرشتحی:

 ھجم۸رپ۸اغبل۸نوےت۸ںیہ۸ؿے۸افر۸سفن۸ف۸اطیش۸اگنہ۸رکؾ۸ٹہ۸اجیت۸لمع۸ےس۸ٓاک۸یکاشتم۸ِ

 ،مہ۸وھپؽ۸ےتنچ۸ںیہ۸افر۸یھبک۸اخر۸ےتھبچ۸ںیہ۸سپ۸مہ۸وک۸یھبک۸،ےک۸اخر۸ا ےنگ۸ےتگل۸ںیہ۸تافر۸ائیس

 ۔نوےت۸رےتہ۸ںیہ۸یطسب۸ےک۸فلتخم۸احالت۸اطر۸فضبق۸،اسکل۸رپدم۸ف۸زجر۸۸ینعی

     یںود    وت
ّ
 ابیش    وت۸    ٓارخ۸    ف۸    ؽ۸اف

       از۸       ٓارخؾ۸      نک۸     ہب  وت

ل

ّ
ماف

 

تت ی

 

 ۸ٓاک۸ہ۸فرشتحی:رتہمج
ّ
۸یٓارخ۸یوت۸ریم!ذات۸میاے۸دق۸سپ ٓارخ۸ںیہ۸ٓاک۸ہ۸ؽ۸ںیہاف

 ۔اخہمت۸اطع۸رفام۸نسح۸ِینعیاحتل۸ےس۸رتہب۸رفام۸۸یلہپ۸یاحتل۸وک۸ریم

 رفکؾ   الہِ  از۸   یدش  اہنپ ۸  وت۸   وچ

 منید  الہِ   از۸   یدش  اظرہ۸  وت۸  وچ 

۸رفامےت۸ںیہ۸یضبق۸اطر۸احتل۸ِینعی بج۸ٓاک۸مہ۸ےس۸اہنپ ۸نواجےت۸ںیہرتہمج۸فرشتحی:

۸امیؿا۸ولعمؾ۸نوات۸ے۸ہک۸بلق۸ںیم۸اسیافر۸ا۸نٹھگ۸وسحمس۸رکےت۸ںیہ۸ااہتنیئ۸وت۸مہ۸بلق۸ںیم

احتل۸افر۸دعؾ۸۸ادٰین۸ہی ےک۸اقمےلب۸ںیم۸امیینا۸احتل۸ِاٰیلع۸طسب۸یک۸ینعی۔۸ںیہن۸ایے۸۸ یھ

۸االحمضؽ۸ةسن۸عم۸اقحل۸ےس۸ہبش۸نو ے۸اتگل۸ے۸اسیج۸یوضحر ے۔۸۸ںیم۸تیرفا۸ہکف

۸رفام۸وسحمس۸ایک۸ریغت۸احتل۸ںیم۸ہنع۸ ے۸اینپ۸اعتٰیل۸هللا۸رضحت۸ہلظنح۸ریض  نرافرقر ایافر

لرۃُ  ظر
ن  رعض۸۸فملس۸ںیم۸ہیلع۸هللا۸راستل۸یلص۸افر۸اانپ۸احؽ۸ابراگہِ ۸ہلظنح۸وت۸انمقف۸نوایگ۸حر

۸ٓا۸ریتہ۸سلجم۸ںیم۸ٓاک۸یک۸امییناہک۸وج۸احتل۸ِ ۸ایک ۸دفرس۸ںیم۸یےس۸دفر۸کے۸فہ ۸یافر
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۸یلص۸ریتہ۸ںیہن ںیم۸ وغشمویل ۸رفام۸ہیلع۸هللا۸وت۸وضحر اعر  ایفملس۸ ے۸اراشد  سر
 
ا  ۃ کرذر

اعر  سر  ور
 
ا  ۃ ذر افر۸۸یسیا۸ے۸یھبک۸ریتہ۸فرح۸دبیتل۸احتل۸ایس۸ہیے۸ہکلب۸۸افنؼ۸ںیہن۸ہی ینعیکر

۸ے۸بج۸ٓاک۸رھپ۸ہی رتہمج اک دفرسےرصمہع۔ریتہ۸احتل۸ںیہن۸اسکی ۔۸یسیا۸یھبک

 ۔ولعمؾ۸نوےت۸ںیہ۸نید۸وت۸مہ۸الہِ ۸طسب۸اطع۸رفامےت۸ںیہاحتل۸ِ

 ؎۸۸۸  ہک۸رفامےت۸ںیہ۸ہیلعهللا۸رۃمح۸یندبعااقلدر۸الیج۸رضحت۸خیش

 ام     اباپیک      درب۸    رفہتش۸    رکش۸     ہہگ

 ام     اناپیک    ز۸    وید     زدن۸     دنخہ۸       ہہگ

 

 میرب  وگر۸  بل۸  ہب۸    الستم۸   وچ۸    اامی 

 ام     اچالیک      ف۸    یتسچ     ںیرب       احسنت

۸ینید۸یامہر۸رکش۸رکات۸ے۸افر۸یھبک۸احتل۸رپ۸رفہتش۸ یھ۸ینید۸ایھچ۸یوت۸امہر۸یھبکرتہمج:

ےس۸ربق۸کت۸ےل۸اجؤ ۸۸وک۸السیتم۸امیؿدنخہ۸زؿ۸نوات۸ے۔۸سپ۸بج۸ا۸ یھ۸ؿرپ۸اطیش۸دباح ی

 ار رپ۸اس۸فتق۸۸ف۸اچالیک۸یتسچ۸اینپ۸اگ۸وت۸ںیم
 سر ح 

 رکف ۸اگ۔۸۸فیاس۸فتق۸رعت۸ینعیوہک ۸اگ۸۸تر ن 

 اکحتی

ڑجنکؿ۸۸کیےک۸اسھت۸ا۸دیف اےنپ۸رم۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یدغباد۸رضحت۸دینج

رتہب۸۸داڑیھ۸!۸ٓاک۸یکاے۸دینج:رے۸ےھت۸ہک۸اس۸ ے۸اہکسگراکؿ۸ےس۸فد۸رففش۸یک۸یزبس

دف ۸اگ۔۸۸اس۸اک۸وجاب۸رھپ۸یھبک:ای۔۸ٓاک۸اخومش۸نوےئگ۸افر۸رفامرکبے۸یک۸ےریم۸ایے۸

ارگ۸۸اےنپ۸اخہمت۸اک۸ملع۸ںیہن۸ںیمہ۸ یھہصغ۸تم۸رکف۸ا:ای۔ٓاک۸ ے۸رفام۸ایوک۸ہصغ۸ٓا۸دیف رم

اس۸رکبے۸۸داڑیھ۸یارگ۸رخاب۸نوا۸وت۸ریم۸نویگ۸داڑیھ۸یااھچ۸نوا۸وت۸اس۸ےس۸الضف۸ریم

اخہمت۸بج۸ نسح۸ِاریم۸!ہک۸اے۸دخا۸ ے۸داع۸یک۸۔۸رھپ۸خیشنویگ۸ےس۸رخاب۸ف۸ذلیل۸داڑیھ۸یک

۸اجفے۸وت۸ےھجم۸وھتڑ۸افرػ۸ریم۸نواجفے۸افر۸ربقاتسؿ۸یک  ت۸ایح۸ےیلےک۸۸رید۸یانجزہ

۸اہک۸ریم۸یک۸وک۸فتیص۸دیف  ے۸رم۸وک۸وجاب۸دے۸دف ۸۔۸افر۸خیش۸ہک۸اس۸ڑبایھ۸دےیجیدے۸

ا۸وت۸سگربج۸انجزہ۸۸انچ ۸ہچان۔۸سگار۸فرػ۸ےس۸اکؿ۸یکفد۸یک۸رففش۸ڑبایھ۸یانجزہ۸اس۸زبس

رتہب۸۸داڑیھ۸یےس۸ریم۸داڑیھ۸رکبے۸یک۸ےریت! ہک۸اے۸ڑبایھ۸اینفک۸ےس۸رس۸ااھٹ۸رکرفام
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 اخہمت۸ااھچ۸نوا۔۸۸اےس۸ریم۸ؾےک۸رک۸ومٰیل۸میرک۸ےریم وی ۸ہکے۸

 تمکح۸ف۸طسب۸یک۸ضبق

۸نواجفے۸ذٰہلا۸یھبک۸ااحتل۸رے۸وت۸بجع۸ف۸ربک۸دیپ۸طسب۸یک۸اسکل۸رپ۸ارگ۸ہشیمہ

ف۸ذلت۸۸ابعدات۸ےک۸ادنر۸تیفیک۸ضبق۸ںیم۸احتل۸ِوچ ۸ہک۔۸۸رفامےت۸ںیہ۸یضبق۸اطر۸یھبک

ف۸وتاعض۸۸یلم۸اجات۸ے۸افر۸اعزج۸ک۸ںیماسکل۸اک۸بس۸دنپار۸افر۸ةکت۸اخ۸ےیلاس۸۸ریتہ۸ںیہن

   رہعیف زبروگ ۸ ے۸اھکل۸ے۸ہک۸ضبق۸نم۸ہلمج۸اوحاِؽ ۸ےیلے۔۸ایس۸ا۸نواجیتدیپ۸افر۸انفتیئ

 ۔۸اچےیہہن۸نوان۸۸افر۸ان۸ادیم۸احتل۸ےس۸دؽ۸ریگ۸یسیاسکل۸وک۸ا۸،ےس۸ے

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رضحت۸وخاہج۸اصبح

 ےل     فطل۸     وت۸    اک۸    طسب۸      یھ    ںیم       ضبق

 اچےیہ           یلست             یھ           یلست         ےب

 

 ںیہن        وگ۸           امج ی       وت۸         الج ی       ے

             نو           یسیج         اچے

ّ ب

 

 اچےیہ          ت

 

 ںیم      اطوتع         اتگل        ںیہن         وی    دؽ

 اجان     ہن۸         یھ      اپس۸       ےک۸       رکف۸       اس

 

 رپ      ھجت۸       رفض۸      ے۸     اہک ۸      انگل۸       دؽ

 اگلان        دؽ۸       ے۸        رفض۸         وت۸          ریتا

 

 ریاایتخ      ے۸         وج       ںیم       ایس      رہ۸    اگل

 ےھچیپ     ےک۸        ریاایتخ       ریغ      ارمِ     زپ۸     ہن

 

 ٓاےئ     ہن۸      وگ۸      زمہ۸      اج۸       ےیک      ابعدت

 ےھچیپ   ےک۸    یاسر   وھچڑ۸     یھ    وک۸      ٓادیھ     ہن
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 

 دارؾ   ہچ۸  نم۸  یادد  ہک۸   ےزیچ  زجب

     ف۸   بیج   ز    وجیئ  یم    ہچ

 

شب

مٓا

 

تت ی

 

امہرے۸۸زجب۸اس۸ےک۸ہک۸ٓاک۸وج۸ھچک۸مہ۸وک۸اطع۸رفامںیئ۸!اے۸دخاےئ۸اپکرتہمج۸فرشتحی:

ٓاک۸وک۸دنچا ۸رضفرت۸۸یک۸التیش۸یک۸ف۸ٓانیتس۸بیج۸ینواتکس۸ے۔۸سپ۸ریم۸اپس۸افر۸ایک

 ۔ںیہ۸ٓاک۸اعمل۸ابیغل۸وی ۸ہک ںیہن

 یقیقح۸قشع۸ِٓااثرِ ۸درایبؿ

 رگدؾ  ہناگیب  نت  ز۸  نم  وشتق    ز

 
ِ
 رگدؾ    ہنامیپ    را۸     قشع۸    رشاب

اقلء۸ف۸راض۸۸ٓاک۸یک۸ینعینوراہ۸نو ۔۸۸ہناےنپ۸مسج۸ےس۸اگیب۸ٓاک۸ےک۸وشؼ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

ےک۸۸ف۸نت۸ٓارایئ۸ینت۸رپفر۸فا۸رغتساؼ۸ے۸ہک۸اینپ۸تیاس۸درہج۸وحم۸رکف۸ف۸لمع۸ںیم۸یک

 ؎  نو ۸نب۸ایگ۸ہنرشاب۸اک۸امیپ۸تبحم۸یک۸نو ۸افر۸ٓاک۸یک۸اابسب۸ےس۸ےب۸رپفا۸نوایگ

 اعمل   دف۸  از۸   افرغ۸   ف۸   ٓازاد۸  وشؾ

 رگدؾ    ہن  اجان۸     ےئپ۸    وخ۸    الغؾ

۸اسیا۸ںیم۸ےیلاہراکچنو ۸اس۸۸ںیم۸یابز۸قح۸یک۸وک۸قشع۸ِدفون ۸اہج ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ؎   اک۸الغؾ۸نو ۸ وخویب۸یک۸ہ ذات۸قح۸نو ۸ہک۸سب۸اؿ۸اعقشِ

 وشک    ےم۸     نو      اکچ۸    دے۸     اعمل۸     دفون 

 یگ   اجےئ۸    ی   ایک  ےس۸   مت۸    ےم۸   رگا ۸     ہی

 

  ے  مہ۸  یک   عمج۸  وج۸ رھب۸ رمع۸ داشن۸ ف۸  لقع۸  اتمعِ 

 ٓاےئ اہر۸  ںیم  یابز  یک  قشع۸ رپ۸  رحؾ۸  ِت اقیم  فہ
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اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

        ام
مق

تمااؿ
ت

 میددلار       وکےئ۸          

 میٓار      یمن    دف     ےئداین  ہب۸    رخ

 

 اجےئ   وسز۸    از۸    را۸   قشع۸   راسمن

 رگدؾ     ااسفہن     اہ۸    امیلق   در   ہک

تبحم۸وک۸وسز۸قشع۸ےس۸اس۸فرح۸رشن۸رکراہ۸نو ۸ہک۸مامؾ۸۸اےنپ۸دردِ ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ؎   ااسفہن۸ف۸رچاچ۸نوراہ۸ے۸۸۸اریم۸ںیم۸ اعمل۸ف۸اومیلق۸ٓاافِؼ 

 ےّصق      ےک۸      تبحم۸     یاہمتر      امہری

 رک    نو    وہشمر۸  ااسف ے  ہی  ےگ۸     رںیہ

 

 

 

ت

 ابدش     اتسمہن۸     ںیاز     دعب۸    دحی

 رگدؾ    اتسمہن۸     ادنرف ۸     ابزار۸    ہب

 ۸ ے۸ابزارف ۸ںیم۸بج۸ےس۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:
 
۸۸ یھوگتفگ۸یے۸ریم۸اتسمہن۸رشفع۸ایک۸رعنہ

دجسمفاخاقنہ۸ تبحم۸فةسن۸عم۸اقحل۸اکارثرصػ۸یہک۸ریم۸ہیے۔رماد۸اتسمہن۸نو ے۸یگل

 ؎  تبحم۸انسات۸نو ۸۸۸۸اانپ۸دردِ ۸ںیم۸ یھ۸ہکلب۸ابزارف ۸افر۸ولخماقت۸ےک۸اگنہوم ۸ںیم۸کت۸ںیہن

 ںیہ  ےتید  ڑیھچ اسفہن۸  اریت مہ۸  ںیہ اجےت۸  اہج 

 ںیہ   ےتیل  ھکید لفحم۸  رگنِ   اریت نو۸ لفحم۸   وکیئ

 

 مہ  ویاہند  وک۸  قلخ۸ ےگ۸  ںیرک   ویاہند ےک۸   نب

 مہ   ااسفہن۸     رتا۸     ےگ۸    انسںیئ     ربنم۸     ربرسِ

 

 ٓامیئ  در  ا ریش  وچ۸  قشع۸ ِشیپ  ہب

 رگدؾ   اکاشہن    در۸  دنچ۸  الفط    وچ
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

مامؾ۸اامعؽ۸راضےئ۸قح۸۸ینعینو ۸)۸ایٓا۸ریش۸لثمِ ۸ںیم۸اؿقشع۸ےک۸دیم۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸ولسک۸ںیم۸قیِوک۸ربداتش۸رک ے۸رپ۸ٓاامدہ۸نورک۸فر۸فیلکت۸ےس۸ےنچب۸یک۸افر۸مامؾ۸اعمیص

۸ںیم۸زدنیگ۸تلفغ۸یک۸ینعیراتہ۸۸،۸دالخ۸نوا۸نو (۸لثم۸وچب ۸ےک۸بک۸کت۸ٓارخ۸دفدھ۸اتیپ

ےک۸۸ابز۸وشعمہق۸ے۸وج۸ومت۸دوھاک یسیوت۸ا۸داین۸ہیوک۸وصقمد۸بک۸کت۸انبےئ۸راتھک۔۸۸داین۸افین

۸وخد۸۸ےک۸وحاےل۸رکدے۸یگ۸ف ڑیک۸ربق۸ںیم۸راؿ۸ےس۸کسھک۸رک۸ںیمہ۸یفتق۸امہر افر

 ؎  دفرسے۸اشعؼ۸وک۸التش۸رکےل۸یگ

 سک  ہب۸     امندن   ربادر۸   اے۸   اہج 

 دنب۸فسب    ںیٓارف  اہج ۸    ادنر۸    دؽ

                                                                    
ت
 ددیشع

ےک۸اخقل۸ےس۸اہج ۸دؽ۸وک۸۸!ذٰہلا۸اے۸اھبیئ۸فافدار۸ںیہن۸ےک۸اسھت۸ یھ۸ یساہج ۸ ہیہمج:رت

 ۔اب۸فاف۸الوھک ۸ےب۸فافؤ ۸ےس۸رتہب۸ے۸کیرپ۸انقتع۸رک۸ہک۸ا۸رکافر۸ایس۸رراہطب۸اقمئ۸رک ے۸رپ۸ایت

 ای امہ     ز۸   ف    ابزا ۸   ز    ابمش۸    رچا

 دؾرگ     ریاہنف   در۸   دنچ۸  دغچا ۸     وچ

واتسؿ۸ںیمامہابزف ۸افر۸۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:
ّ
وؤ ۸ےک۸ا ل

ّ
۸۸ےس۸بک۸کت۸دفر۸رنو ۸اگ۸افر۸ا ل

دارف ۸۸داین۸دخا۸ےس۸ےب۸اگہن۸رہ۸رک۸ںیم۸اِؿ افر۸ریش۸هللالہ۸ا۸ینعیبک۸کت۸رھپات۸رنو ۸اگ۸،۸

 اےنپ۸ا۸ںیم
ِ
 ۔رکات۸رنو ۸اگ۸ وک۸بک۸کت۸رااگیئ۸زدنیگ۸ایؾ

 دا ان    رمغ۸   وچمہ ۸    داؾ۸   در۸   رچا

 رگدؾ     داہن۸     کی    ےئپ۸    از۸   اتفدہ

(۸ےیلےک۸۸ریقح۸ےئداین۸ینعی) ےیلداہن۸ےک۸۸کیفرح۸ا۸اندا ۸یک۸رمغِ ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 
ِ
 ۔رگاتفر۸روھک ۸اگ۸عمط۸ںیم۸بک۸کت۸اےنپ۸وک۸داؾ

عل    در۸   رچا

 

اش

ع

 یتسہ    مش۸   ںیا    ۂ

 رگدؾ     رپفاہن     وسنتخ   رباےئ



  

  

رزی 230 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

وک۸ربابد۸رکف ۔۸۸یتسہ۸فرح۸اینپ۸ےک۸رچاغ۸رپ۸انداؿ۸یک۸یتسہ۸افین۸ وی۸ںیم:رتہمج۸فرشتحی

   انف۸ںیہن۸ہک۸ےسج۸یھبک۸اچےیہ قح۸ےس۸انھکیس۸اعقش۸ِ یسیومقو یحہک۸قشع۸ِہیالخہص۸

۸یک ۸دخا ۸ےلکن۸نوےئ۸ٓاوسن۸ یھ۸ٓاںیہ۸نویئ۸یلکن۸ںیم۸اید افر     نوےت۸ہکلب۸۸ںیہن۸ رااگیئ۸افر

 ؎  رسمہ۸ںیہ۸ےک۸وخؿ۸ےک ف قح۸دیہش۸تبحم۸ف۸وخِػ ۸اکشِ

 
 
 وجسد     در۸      دناتم۸    اکشِ       رطقہ

 ومند    یم     اہشدت۸    وخِؿ       رسمہی

ر                                                                           

 

ت

 

 ونثمی۸اخ

 ؎ ے۸۸۸۸ہیاشؿ۸۸یک۸ءے۸اؿ۸افایل۸۸اطع۸نوایگاک۸اخص۸قّلعت۸ےک۸ولقب۸وک۸قح۸اعتٰیل۸نج

 نب۸ےک۸وگرہ وت۸ ٓاوسن۸ ےلکن۸ وج۸ وحر۸نب۸رک وت۸۸ٓاںیہ۸یلکن  وج

 ے وکؿ۸مشچ۸رُپ۸ٓاب۸ںیم۸ہیے۸دؽ۸ےک۸ادنر۸۸وکؿ۸اھٹیب۸ہی

د                                                                                    

 

ت
 فبمب

 

 

ش

م

 

چ

 را   ۸اہج   ابزؾ۸   در۸   وچ۸   رگدؾ۸    

 رگدؾ          ویاہند         اعقش۸       اگیہن

اتھجمس۸۸لیھک۸کیوک۸ا۸داین۸ینعینو ۸۸اخومش۸نو ۸افر۸اہج ۸ےس۸اتلیھک۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  رھپات۸نو ۸۸۸۸ویاہننو ۸افر۸اہنت۸اعقش۸د

 ٓاےگ  رمے۸     داین    ے۸    اافطؽ۸   ابزۂچی

 

ے     زںوےئ
شف
 ںودؾ     رستسم۸    وی

م   دیوگ   دےم   رہ۸  شنسح۸  ہک

 

ست
ل

 ا

ربتک۸افر۸۸)۸ذرک۸یک۸وی ۸ہکوخوبش۸ےس۸رس۸تسم۸نو ۸۸یک۸قح۸اعتٰیل۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸رہ۸فتق۸ایلجت۸اکلم۸ےک۸ضیف۸رمدشِ  ۸ےھجم۸۸اخہص۸اک۸مہیپ۸ِت ےس( ُت وتارد رس  ب  ُکم   ارل ر
                      ب ر

 ٓافاز۸دے۸راہ۸ے۔۸یک
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 تسہ  رسے۸  وت۸   زج۸   ارگ  رس۸  ابمدؾ

   وسبزا 

 

شی
ہ 

م
ت

ت

م    وت۸     ےب۸   رگ۸   

 

 ست
ہ

 

ے۸وت۸۸ؽاک۸ایخ۸ٓا۸ک۸ےک۸العفہ۸ یس۸رس۸ںیم۸ےارگ۸ریم۸!اے۸دخاےئ۸اپکرتہمج۸فرشتحی:

۸ںیم۸زدنیگ۸یزدنہ۸رنو ۸وت۸ریم۸ںیم۸افر۸ارگ۸ٓاک۸ےک۸ریغب۸دےیجیاس۸رس۸ےس۸ےھجم۸ےب۸رس۸رک

ب دےیجیٓاگ۸اگل ب
ل

 

ا ۔۸ومالان۸ ے۸غ

ع

  !ے۸ہک۸اے۸دخا۸ہیے۸سج۸اک۸احلص۸۸یگداع۸ام۸ہی قشع۸ںیم۸ۂ

ٓاک۸اےنپ۸رکؾ۸ےس۸ےھجم۸۸نوان۸اچنو ۸وت۸ یھ۸اک۸ہن۸ یھ۸ٓاکںیم۸ینعی۔۸۸دےیجیتبحم۸رک۸ےھجم۸وبجمرِ 

 ۔ےیجیلاانپ۸انب

 نک  رظن۸  زییربت  سمش۸  اے۸  ایب

 متسب  ہب۸   ہربریخ    وت۸  رب۸    را۸  دمل

۸وصخیص۸ ے۸دؽ۸وک۸ٓاک۸یک۸ںیم۸امےیئرف۸تیانع۸ھجم۸رپ۸رظن۸ِ!زییربت۸نیاے۸سمش۸ادل

 ے۔۸۸ےس۸ٓاک۸ےک۸اسھت۸فاہتسب۸رکایل۸ایتانع

 سفن۸سفن۸از۸اکمدئ۸ِاالصِح ۸ایبِؿ 

 رکدؾ   ٓازاد۸   را۸   زرہہ۸   زدنہ  ز

 رکدؾ   اشد۸   را۸   اعاقش ۸   رفاِؿ 

 ے۸۸ےس۸افر۸اعوقش ۸ےک۸اقےلف۸وک۸ںیم۸اخہندیق۸ ے۸زرہہ۸وک۸ٓازاد۸ایک۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸کلف۸رپ۸اتاب ۸ے۸افر۸رگن۸اس۸اک۸دیفس۸ےاتسرہ۸اک۸وج۸رسیت۸کی۔۸زرہہ۸انؾ۸ے۸ار۸ایکرسمف

ہکلب۸زرہہ۸ےس۸رماد۸فہ۸وعرت۸ے۸۸رماد۸ںیہن۸ٰینعم ہی اہی  کیارقح۸ےک۸زند۸ے۸۔۸نکیل

۸امرفت۸اعقش۸نوےئگ۸ ۸اہرفت۸افر           سفن۸۸رفح۸رپ۸ یھ۸اسکل۸یک۸وی ۸ہک۔۸ےھتسج۸رپ

۸امر۸ؿف۸اطیش افر۸۸ںیہ۸ےتید۸اعمیص۸ِت افر۸دوعت۸ّذل۸یگتفیش۸فت(۸ااہظرِ )لثم۸اہرفت۸ف

ےک۸۸ےس۸الخیص۸ؿدالات۸ے۸افر۸سفن۸ف۸اطیش۸یےس۸ٓازاد۸ؿاکلم۸رفح۸وک۸سفن۸ف۸اطیش۸رمدشِ

۸افر۸انسح۸فر۸تیاشعؼ۸اہن۸ےک۸راےتس۸رپ۸ےنلچ۸فاول ۸اک۸اقۂلف۸دعب۸قح۸اعتٰیل ےس۸۸قیدمعہ
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ع
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سفن۸۸دیق۸ِینعیےس۸)۸ےک۸اس۸ضیفاکلم۸۸قح۸رمدش۸ِراہتس۸ےط۸رکات۸ے۸اس۸فہج۸ےس۸اطابلِؿ 

وت۸۸ںیہ۸ےط۸رکےتیل۸ےک۸انمزؽ۸ہب۸ٓااسین۸هللا۸ےس۸ٓازاد۸نورک(۸بج۸فوصؽ۸ا ی۸ؿف۸اطیش

 ۔ار۸رمدش۸نوےت۸ںیہرسمفر۸افر۸رکشسگ۸تیاہن

 دیؾدر   رب۸   را۸   اژداھ۸   داہِؿ 

 رکدؾ   ٓاابد۸   را۸   شیع   ِؿ اہج

اک۸۸ے۸افر۸رفح۸ےک۸ادنر۸شیع۸ایڑ۸د ے۸اھپ۸سفن۸ےک۸اسپن۸اک۸ہنم۸افر۸ہلک۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ے۸ ے۸ٓاابد۸ایک۸اک۸اعمل(۸ںیم۸هللا)قلعت۸عم۸ااہج ۸

ے     اچے     ز
شف
 ؾدیشک   رب۸   را۸    وی

 رکدؾ   اید  رخمف ۸  وقعیب    از۸    وچ

اےنپ۸۸یف۸زار۸ہیفرح۸بج۸مہ۸ ے۸رگ۸االسلؾ۸یک۸ہیلع۸وقعیب انرضحت۸دیسرتہمج۸فرشتحی:

 
ِ
 انافر۸رضحت۸دیس۸ایٓاہ۸ ے۸ارث۸داھک۸وت۸سج۸فرح۸اؿ۸یک۸یفع۸رکدرش۸ےیلےک۸۸یقیقح۸وبحمب

رُپونر۸۸فاصؽ۸رسپ۸ےس۸ٓاںیھکن۸ِت افر۸ّذل۸اعنک ۸ےس۸ابرہ۸اکنؽ۸ایل۸وک۸اچہِ االسلؾ۸۸ہیلع۸ویف

۸وک۸رایض۸میالےئ۸رکاےنپ۸وم۸رکےک۸مہ۸ ے۸ یھ۸یف۸زار۸ہیفرح۸رگ۸ایس۸افر۸رسمفر۸نوںیئ

 ؎  ر۸ںیہرسمف۸رقب۸دفاؾ۸ےس۸مہ۸ یھ۸ِت افر۸ّذل۸رکایل

 افہ     ایِؿ رگ  ٓا ۸   ہک۸   ےمشچ۸   وخاش۸    اے

 افہ    ایِؿ رب  ٓا ۸   ہک۸   دؽ۸    وی امہ    اے

ابمرک۸فہ۸۸ہ۸افر۸ایک۸ںیہ۸رفیت۸ےیلےک۸۸وج۸قح۸اعتٰیل۸فہ۸ٓاںیھکن۸ابمرک۸ںیہ۸ہ۸ایکرتہمج:

 ۔اتلج۸افر۸اتنھب۸ے۸ےیلدؽ۸ے۸وج۸اؿ۸ےک۸

 دادؾ  رتبیت   نم۸   ہک۸   ابےغ۸    زے

 رکدؾ   داینب    نم۸   ہک۸  رہشے   زے

ے۔۸ابغ۸ےس۸رماد۸ابغ۸۸ید۸مہ۸ ے۸رتبیت۸دمعہ۸ابغ۸ے۸ہک۸سج۸یک۸ہ۸ایکرتہمج۸فرشتحی:

 
ِ
دمعہ۸رہش۸ے۸سج۸۸ہ۸ے۸افر۸ایک۸رتبیت۸اصہحل۸یک۸ےس۸رماد۸اامعِؽ ۸ے۔رتبیت۸ایہٰل۸رقب
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۸ے۸وج۸بلق۸ف۸رفح۸ںیم یقیقح۸رہش۸ےس۸رماد۸رہش۸قشع۸ِاہی ے۸۔۸ڈا ی۸دمہ۸ ے۸اینب۸یک

 ۔ٓاابد۸رکےت۸ںیہ۸اعرنیف

 ربنم   رغدن۸  یم  ہک۸   ا ےریش   وچ

 رکدؾ     اقنمر۸  ف۸   اعزج۸    رفہہب۸    وچ

ےک۸رغاےت۸نوےئ۸ھجم۸رپ۸سفن۸ ے۸انگنو ۸ےک۸اقتوض ۸ےس۸۸ف لثم۸ریشرتہمج۸فرشتحی:

۸ےک۸وخػ۸ےس۸ںیم۸نکیل۸ہلمح۸ایک ۸اس۸فرح۸تچ۸رکات۸نو ۸ہک۸اس۸دخا ےک۸۸سفن۸وک

سفن۸وک۸۸ینعینو ۸۔۸۸ اتنو ۸افر۸اعزج۸ف۸درامدنہ۸رکد۸ اتانبد۸یوک۸ولڑم۸ف اقتوض ۸ےک۸ریش

 ےس۸ّونم۸ی  وقت۸ونرِ ۸فرےک۸فابؽ۸ےس۸وفحمظ۸ا۸رفح۸تسکش۸دے۸رک۸انرفامین۸یامہر
ِ
۸ر۸افر۸رقب

 ۔قح۸ےس۸رسمفر۸نویئگ

 رکدؾ    ٓازاد۸   را۸   وخاہج۸   الغؾ

 دؾرک    ااتسد۸    را۸    اکاتسد۸   منم

۸ینت۸وسار۸احال ۸ہکیھت۸الغؾ۸نورہ۸رفح۸وج۸وخاہج۸نوےت۸نوےئ۸سفن۸یکرتہمج۸فرشتحی:

ے۸۸ے،۸رف۸ح۸مسج۸وک۸دجرھ۸اچیتہ۸ےب۸اکر یوسار۸ہیافر۸رفح۸وسار۸ے۔۸بج۸رفح۸ہن۸نو۸وت۸

۸یتنعل۸ذلت۸فا ی۸اعریض۸اکمر۸ ے۸انگنو ۸یک۸ےک۸ابفوجد۸سفن۸ِیے۸رگم۸اس۸رسدار۸الچیت

افر۸فہ۸۸دالیئ۸ی ے۸اس۸وخاہج۸وک۸ٓازاد۸اھت۔۸ںیم۸انبایل۸ؾرک۸رفح۸وک۸اانپ۸الغ۸اک۸زبس۸ابغ۸داھک۸زدنیگ

۸وخاہج۸وک۸وخایگج۸ینعیفہ۸نو ۸ہک۸ااتسد۸وک۸ااتسد۸انبات۸نو ۸۸۔۸سپ۸ںیمےس۸اجنت۸اپیئگ۸اس۸الغیم

اامعتسؽ۸۸افر۸افترخ۸ولعمؾ۸نوات۸ے۸رگم۸ومالان۸ ے۸وج۸ںیم۸ی  ےس۸اظبرہ۸دوع۸‘‘ںیم’’دالات۸نو ۸۔۸

 ۔ے۸رفاحتین۸اکلم۸یک۸رماد۸رہ۸رمدش۸ِ اہی ایرفام

 قشع ٓاشت۸ِ  از۸  نم۸ ہک۸   اخمک   بجع

 رکدؾ     ربابد۸      را۸      رچخ۸     دامغ

ے۸۸یشخب۸یٓاگ۸ ے۸ےھجم۸فہ۸دنلب۸قح۸یک۸رشب۸نو ۸ہک۸قشع۸ِاخیک۸بیجع۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

رتعف۸ےک۸اسےنم۸۸ینرفاح۸قح۸یک۸ےئافایل۸ینعی ایرکد۸ ے۸ڈالیھ۸ںیم۸دامغ۸ یھ۸ہک۸ٓاامسؿ۸اک
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 ۔ف۸رسوگن ۸ںیہ۸تریح۸وحمِ ۸االفک۸ یھ

م۸ وچ ۸   تسین  المتم

 

ست
م

 یرکد   وت  

 رکدؾ    اقنمر    را۸    سفن۸   نم۸   زبؿ

وت۸اب۸ےھجم۸۸ایےس۸تسم۸رکد۸ایہٰل۸اے۸رمدش!۸بج۸ٓاک۸ ے۸ےھجم۸قشعِرتہمج۸فرشتحی:

ڈاٹن۸ڈٹپ۸۸یریم ےیلاالصح۸ےک۸۸سفن۸یک۸ےالمتم۸اک۸وخػ۸ہن۸راہ۔۸ٓاک۸رہ۸فرح۸ریم

 ۔ے۸ ے۸سفن۸وک۸ولغمب۸افر۸اتعب۸رکایل۸ںیم۸رفک۸وٹک۸رفامےیئ

 وخد۸   از   ٓامیئ   ربف ۸   وکاب ۸     دلہ

     امرا۸    ہک
ِ
 ممصم   دش۸     رنتف۸    زعؾ

۸فرشتحی: ۸ےتٹیپ۸اببگنِ رتہمج ۸)ڈوھؽ ۸وخیش۸دلہ ۸ےس۸۸المِتم۸وخیش۸نوےئ(         اکانئت

 ۸افرػ۸اجراہ۸نو ۸افر۸ریم۸یک۸یےب۸وخدےس۸۸یوخد۸ےب۸وخػ۸نورک۸ںیم
ِ
  هللا۸ا ی۸رفس۸ریس۸زعؾ

 ۔اک۸اب۸ہتخپ۸نواکچ۸ے

 ہ   دیع   دیع   ابندش۸   رگ۸   زؿ۸   دلہ

 املع       هللافا      دش۸    دیع    ار    اہج 

      اک۸دؿ۸۸دیع۸اک۸اقنرہ۸اجب ے۸فاال۸ہن۸نو۸وت۸ یھ۸اک۸دؿ۸نو۸افر۸وخیش۸افر۸ارگ۸وخیشرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  املع۸۸۸۸هللاےس۸رُپ۸ے۸فا۸وخیشاہج ۸اسرا۸۸ہیوت۸۸ےیلاک۸دؿ۸ے۸افر۸اعوقش ۸ےک۸۸ہ۸۸دیعوت

 وک وتسم ۸ ے۸ اچنہپ۸ ونج ۸  ؾِ اغیپ  کیا وت۸  اہی 

 ے ےس۸  ہ اؿ۸
ھی
 

چ

 ںیہ  ےتھجمس۸  داین  وج۸ وک۸  داین  وپ

 

 نک    رظن۸    میرف    در    کیزند    ایب

 دارؾ       قشع۸     زک     رگن  اہ۸    اشنین

۸ریمرتہمج۸فرشتحی: ۸ریم۸ٓاےیئ۸بیرق۸ےاے۸رمدش! ۸رفامےیئ۸ےرہچ۸ےافر ۸وغر       رپ
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 ؎  ںیہ۸دیارپ۸نو۸ےرہچ۸ےاہنپ ۸ےس۸ریم۸وج۸قشعِ ۸دےیھکیوک۸۸ افر۸اؿ۸اشنوین

 ںیم  ٓاب۸  رُپ۸  مشچ۸ِیرم  ے۸   یھ کلھج۸  یک  اؿ

 

 وگرہ ےک۸ نب۸ وت۸ وج۸ےلکن۸ٓاوسن۸ نب۸رک۸ وحر۸ وت۸۸ٓاںیہ۸یلکن۸وج

 ے  وکؿ۸مشچ۸رُپ۸ٓاب۸ںیم۸ہیے۸دؽ۸ےک۸ادنر۸  وکؿ۸اھٹیب۸ہی

 

 را      ٓاامس     تفہ    ۂرپد     وسبزؾ

 دبارؾ     دفدے    دؽ   ٓاہِ    از۸   ارگ

وسزا ۸ےک۸۸ے۸وت۸اس۸ٓاہِ ۸دؽ۸ےس۸ٓاہ۸یتلکن۸ںیم۸ایدیک۸سج۸فتق۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

۸ینعینو ۸۔۸۸ اتتفہ۸ٓاامسؿ۸وک۸الج۸د۸۸ے(۸ںیمےک۸ببس۸اتلکن۸دوھا ۸ےس۸)وج۸وسہتخ۸اجین

۸)ںوہج۸اغ۸یٓاامسؿ۸ےک۸اجحابت۸ریم اخہص(۸دفر۸۸ِت رقب۸ف۸ااشکنػ۸ایلجت۸ِتیٓاوھکن ۸ےس۸

 ؎۸  زپاتھ۸ے۸۸۸ہعرصم۸ہیاحؽ۸۸۔۸اس۸فتق۸اسکل۸زبابِؿ ۸نواجےت۸ںیہ

 ے نوات۸  ولعمؾ۸ ٓاامس ۸ ےب۸ اہج ۸  ہی وت۸  ےھجم

 

 وسبزد   را۸    ۸اتسب   ف۸   ابغ۸   رگ۸   زخا 

 اہبرؾ       ون۸      ؿاہج       دنخادن۸      ہب

۸ابنط۸یک۸ےے۸وت۸ریم۸ اتزخا ۸اباغت۸ف۸اتسب ۸ف۸نمچ۸وک۸الجد۸وممسِ ۸ہیارگ۸رتہمج۸فرشتحی:

اک۸۸وک۸وج۸رقب۸قح۸اعتٰیل۸هللالہ۸ا۸ینعیون۸وک۸دنخہ۸رکات۸ے۔۸ ِؿ اہج کی(۸ااہبر۸)رقب۸اک۸ضیف

۸اتھٹیب۸ے۸ہک۸اؿ۸ےک۸اپس۸وج۸ یھ۸ اتوک۸اس۸دقر۸رُپ۸فطل۸رکد زدنیگ۸اطع۸نوات۸ے۸فہ۸اؿ۸یک

۸میکحدفتل۸ےل۸رک۸ااتھٹ۸ے۔۸۸یک۸ؿوت۸وکسؿ۸افر۸اانیمط۸نواگارگ۸زہارف ۸مغ۸راتھک۸ے۸  رضحت

افر۸۸وج۸نیچ۸ےک۸ولقب۸ںیم۸هللاہک۸الہ۸ا۸رفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یومالان۸اھتون۸االتم

وی ۸ےتکس۸۸ھکید۸ںیہن۸اس۸اک۸وخاب۸ یھ۸داین ے۸السنیط۸ِدفتل۸نویت۸یک۸ؿوکسؿ۸افر۸اانیمط

لم۸۸ے،۸گنج۸افر۸ولتارف ۸ےس۸ںیہن۸ااھٹ ے۸ےس۸یتلم۸ وجایت۸فاول ۸یک۸هللامعن۸وت۸ا۸ہی ہک

 ۔یتکس
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 اخ    رکش  رستسم۸   ردن   ٓا ۸   منم

 میاہ     اہےئ۸     ردنا    ہلمج۸    اؿ

ٓاہ۸رُپ۸ارث۸۸یریم۸ںیم۸اون ویرس۸تسم۸نو ۸ہک۸مامؾ۸د۸ویاہناؿ۸اک۸فہ۸د۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔وہشمر۸ے

 تفگ    یم   رس۸تسم۸  را۸ قشع۸  دبدیؾ

 میالب      نم      میالب     نم۸     البمی

رماد۸۸۔الب۸نو ۸اتہک۸اھت۸ہک۸ںیم۸ہیہک۸رس۸تسم۸اھت۸افر۸۸اھکی ے۸قشع۸وک۸د۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

وخؿ۸ے۸ےسج۸وبعر۸۸ایےئدر۸کیا۸ہی،۸انز۸رپفر۸ف۸انزک۸زماج۸ولوگ ۸اک۸اکؾ۸ںیہن۸ہک۸اعیقش۸ہی

 ۔وخااشہت۸وک۸وھچڑان۸ٓااسؿ۸ںیہن۸رکان۸ے۔۸اےنپ۸سفن۸یک

 هللالہ۸ا۸تبحص۸ف۸اجمتسلِ ۸رتبیغِ 

 اخؾ    اعیقش   در۸   یتسین  وت۸   ارگ

 دبانؾ    ایراِؿ      از۸     زیرگم    ایب

ػ۸قلخ۸ےس۸ےب۸وخ۸ے۸وت۸المِتم۸ارگ۸وت۸اخؾ۸)اچک(۸اعقش۸ںیہن!اے۸صخشرتہمج۸فرشتحی:

         املعےئ۸اظرہ۸نعط۸۸وچ ۸ہکوک۸۸خیف۸اشم۸وصایف۸ ینعیرک۸۸ایدبانؾ۸ےک۸اپس۸ٓا۸ایراِؿ نورک۸مہ۸

وت۸ھجمس۸ےل۸ہک۸وت۸۸ایوت۸اؿ۸ےک۸اپس۸ٓا ے۸ےس۸ارگ۸ربھگا۸ےیلاس۸۸ف۸ارتعاض۸اک۸اشنہن۸انبےت۸ںیہ

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸فباخؾ۸ے۸۔۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸جم۸ا یھ

 ںیہ   ای دار   وخد   وج۸   اتفل۸     انؾ    ول۸     ہن

     ڑبی
ت

 

ّ

 ںیہ     ای وخار      یڑب     ںیہ    ذل

 

 یگ      اجےئ۸      ااھچ ی      یڑگپ       یک      خیش

 یگ       اجےئ۸      اکن ی      ےس۸      رس۸      رسیشک

 



237  

  

رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 یگ     اجےئ۸        ااھچ ی      ےم۸    رپ۸    زادہف 

 یگ   اجےئ۸    ڈا ی    ںیم   دف ۸رُم    اؿ۸     رفح

قح۸ےک۸مسج۸ےب۸رفح۸نوےت۸۸کشخ۸ہن۸ونب۸ہک۸اامعؽ۸دبفؿ۸درد۸ف۸تبحم۸ف۸قشع۸ِہک۸زادہ۸ِرمادہی

رہ۸رک۸قشع۸ف۸تبحم۸۸تبحص۸ںیم۸یک۸تعیتنس۸ف۸رش۸عبتم۸ِویا ےدخا۸ےک۸اعقش۸د۸سپ۸ یس۸ںیہ

رشاب۸رحاؾ۸افر۸تنعل۸۸ید۸اظرہاالطصح۸ے۸رما۸کیرکف۔۸ےم۸ااھچانل۸ا۸ادیپ۸رفح۸ںیم۸اینپ

 ۔ٓاان۸ے۸قشع۸ںیم۸قیِفر۸ےسکشخ۸ہکلب۸زدہ۸ِںیہن۸فا ی

 یدار   داہن۸   لیم  ہک  یدیص   ٓا    وت

 داؾ   ےب۸    داہن   کی   دراہج ۸    ابندش

۸کیا۸ے۸افر۸اس۸اہج ۸ںیم۸صیاے۸اخمبط!۸وت۸فہ۸اکشر۸ے۸ہک۸داہن۸اک۸رحرتہمج۸فرشتحی:

 ۔فؿ۸اجؽ۸ےک۸نووج۸دب۸ںیہن۸اسیا۸داہن۸ یھ

 دریگب     وت۸     راہِ     انومس    ارگ

 

 

ش

بک ی

 اشؾ ایب  را۸  وخشن  ف۸  را۸  اف 

ہ۸ف۸زعت۸افر۸انومس۸اج یک۸ےھجت۸داین۸راہ۸ںیم۸یک۸قح!۸ارگ۸قح۸اعتٰیل۸اے۸اعقشِرتہمج۸فرشتحی:

ؿ۸رگد۸انومس۸یک۸ینعی دخا۸یک۸دنمش۸راہِ ۸ےسیےگ۸وت۸ا۸ںیہک۸ویاہند۸ای۸راکفٹ۸ڈاےل۸ہک۸ولگ۸اّلم

 ؎  ےل۸اڑا۸دے۸افر۸اس۸اک۸وخؿ۸یپ

 ے  ااطتع۸  یک اؿ۸ افر۸  اید  یک اؿ۸ اکؾ۸   امہرا

 ے المتم۸  رپفاےئ۸  ہن۸  افر۸ رطخہ۸ اک۸  دبانیم  ہن

ددمحمومالان۸  رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸اصبح۸امحت

 نویئگ     زعت۸     یھ   ۸ذتّل     یک     قشع

 نویئگ          ابداشتہ۸           یریقف        ی

 نویئگ     تبحم۸     ایک   ےس۸      ا ؿ۸      اکی

 نویئگ     رفنت۸    ےس۸     ہ    داین     اسری
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  یھ   افر      ۸قّلعت   ےس۸    اؿ۸     ایگ    ڑبھ

 نویئگ          رتمح۸          قلخ۸           دینمش 

 

     القش۸       اب۸     انومس۸    نکم

 

ش

 

یبی

ن
ت
ی

 

 اعؾ   ہچ۸۸ ف  اخص۸ ہچ۸ اعاقش ۸  ِشیپ  ہک

۸وی ۸ہکرک۸۸انومس۸رتک۸رک۸افر۸مہ۸القوش ۸افر۸وتسم ۸ےک۸اپس۸اھٹیبرتہمج۸فرشتحی:

۸اک۸ااسحس۸ںیہن۸یافترخ۸ف۸ةکت۸افر۸ربرت۸ینعی۔۸۸اخص۸ف۸اعؾ۸ھچک۸ںیہن۸سلجم۸ںیم۸اعوقش ۸یک

 ؎  نوےت۸ںیہ۸ےیکنوات۸بس۸اےنپ۸وک۸انف۸

 اھٹبؤ   ہپ۸    دنسم۸   ہن   وک۸    ونیشن  اخک۸   مہ

 ے  ںیہن  ازعاز۸  ے۸   وتنیہ   یک  قشع۸   ہی

د                                                                                    

 

ت
 فبمب

م

 

فت

 زیربت      سمش۸        انکرِ        در۸        رب

 ؾزاب  ف۸   ابب۸  ف۸    شیوخ   ز۸  رکدؾ۸   سگر

۸رک۸افر۸اےنپ۸سفن۸ےس۸ یھ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:            ٓازاد۸نورک۸رضحت۸۸ ے۸اانپ۸رھگ۸ابر۸وھچڑ

۸تبحص۸ںیم۸اکلم۸یک۸رمدش۸ِینعی۔۸ےاانپ۸اکھٹہن۸انبایل۸وگد۸ںیم۸یک رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییسمش۸ربت

 ۔ے۸رےنہ۸اک۸ارادہ۸رکایل

 االخص۸در۸دفیتس۸ِؿ ایب۸در

 دبامین     رگید     کی     دقر۸     ات  ایب

 امنمین    رگید    کی  ز   انہگ    ات  ہک

دفرسے۸۸کیاپس۸ٓا۸اتہک۸مہ۸دفون ۸ا۸ےریم۸!قح۸اعقش۸ِِؽ اے۸مہ۸ایخرتہمج۸فرشتحی:

ہن۸نو۸ہک۸مہ۸۸اسی۔۸ا۸ںیاتزہ۸رک۸امیؿرکےک۸ا۸ابںیت۸تبحم۸ف۸رعمتف۸یک۸یک۸ےک۸اسھت۸قح۸اعتٰیل
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 ۔امشر۸رکف۸تمینغوک۸۸رتلح۸رکے۸سپ۸زدنیگ۸ینعیدجا۸نواجفے۸۸ےس۸وکیئ۸ںیم

 دش   ںیقی  نم۸ؤم   ٓاہنیئ  نم۸ؤم  وچ

 رگامین       فر  ام     ٓاہنیئ    اب۸     رچا

۸ےیلنم۸ےک۸نم۸دفرسے۸ؤمؤم۸کیےک۸اطمقب۸ا۸ثیدح۸تیبج۸رفارتہمج۸فرشتحی:

۸زیرگ۸ ف۸رکش۸نو ے۸ےس۸وی۸ف۸حلص۸افر۸اجمتسل۸افر۸ریش۸دفیتس۸ے۸رھپ۸مہ۸ٓاسپ۸ںیم۸ٓاہنیئ

 ۔دفاتس ۸وک۸ںوھج۸تم۸وھجمس۸الماقِت ۸ہک۸ہی۔۸رماد۸۸ےتھجمس۸ںیہ۸لیقث افر رکےت۸ںیہ

 رکدؾ   دفہ ۸   دفاےئ۸  اج ۸   رکامی 

 اممین      رمد۸      ابمہ۸      ذگبار۸      ےگس

،۸اتک۸نپ۸وھچڑف۸مہ۸ولگ۸وت۸ااسنؿ۸۸یرکؾ۸ ے۸وت۸دفوتس ۸رپ۸اج ۸دفا۸رکد۸الہِ رتہمج۸فرشتحی:

 ۔رک۸وھبےکن۸ھکیوک۸د۸ےتک۸ےس۸ہن۸ےلم۸افر۸اےنپ۸اھبیئ۸ یس۸تلصخ۸ے۸ہک۸ےتک۸یک۸ہی ینعی۔۸۸ںیہ

 را     دفیتس     دارد     ہریت    اہ    رغض

 رنامین   دؽ۸   از۸   رچا۸    را     اہ    رغض

ے۸۸رکیت۸ف۸ےب۸ونر۸ف۸ےب۸فیک۸کیوک۸اتر۸دفیتس۸،دفیتس۸فا ی۸وخد۸رغیض۸ہیرتہمج۸فرشتحی:

 ۔وک۸بلق۸ےس۸اکنؽ۸ںیکنیھپ۸ہیدوین۸ر۸ارغاضِ اف۸ںیاصلخمہن۸الماقت۸رک۸ےیلےک۸۸هللاسپ۸ا

 دادؿ    ںوس۸    وخباہ   ربوگرؾ۸    وچ

مخ
 
 امہمین     اونک ۸   ہ۸د    ںوہس۸   را۸   ر

زدنہ۸۸وت۸ںیم۸ے۸وت۸ا یھ۸ہ۸انیربق۸رپ۸ںوہس۸د۸یاے۸وبحمب۸!۸بج۸ٓاک۸وک۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  ایٓا۸ایدرعش۸۸بیجع۸کیفتق۸ا۸۔۸اس۸دےیجیرفام۸تیھجم۸رپ۸انع۸ یھ۸ںیم۸نو ۸،۸اس۸زدنیگ

 ااطلػ   اصِبح  فہ۸  ہک۸  ادیم   ںیہن   وک  ھجم

  یھ    افخ   نواجےئ۸   ںیم   الماقت۸  ہ   یلہپ

 ے۔۸ایگ۸ایک۸ؿادناز۸ےس۸ایب۸ےک۸ااطلػ۸ف۸رکؾ۸وک۸سک۸فیطل۸قح۸اعتٰیل۸رعش۸ںیم۸اس
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 تحیصن

رصػ۸۸دفیتس۸ےب۸رغض۸ینعیدفتل۸۸ہیںیم۸ارقح۸اشرح۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸داین

فاےل۸سج۸ےس۸تبحم۸رکےت۸۸هللا۸ینعیے۔۸۸ںیہن۸وک۸رسیم۸وک۸احلص۸ے۸افر۸ یس۸هللا۸ءافایل

رغض۸۸ہن۸وکیئ۸وکیئ۸داین۸ربسکع۸مامؾ۸الہِ ۸رکےت۸ںیہ۸ےیلراض۸ےک۸۸یک۸اعتٰیل۸هللارصػ۸ا۸ںیہ

افر۸زفاؽ۸ٓااجات۸۸ریغت۸ںیم۸دفیتس۸اؿ۸یک۸نویئ۸یفہج۸ے۸ہک۸بج۸رغض۸وپر۸یہی۔۸۸رےتھک۸ںیہ

 ؎  ہک۸۸۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ت۸اعرػ۸رفیموک۸رضح۸ے۔۸ایس

 اشن      اج ۸     ؿدرا    اپاک ۸      رہم

ا      دمہ۸     دؽ
ّ
 اش  دوخل     رہم۸    ہب۸     ۸ال

۸ِؿ تبحم۸وک۸درا۸افر۸اؿ۸یک۸انیرگم۸دخا۸ےک۸اپک۸افر۸وبقمؽ۸دنبف ۸وک۸دؽ۸د۸انیوک۸تم۸د۸دؽ۸ یس

وی ۸ نویگ۸اقمئ۸رےنہ۸فا ی۸تبحم۸ہشیمہ۸ہینواگ۸ہک۸۸ہیعفن۸وت۸۸کیاافر۸اس۸اک۸۸اجؿ۸دالخ۸رکانیل

تبحم۸۸ہی ے۸ہک۸ٓارخت۸ںیم۸ہی۔دفرسا۸افدئہ۸نویگ۸ےیلےک۸۸هللاےب۸رغض۸رصػ۸ا۸ہی ہک

۸ہیافدئہ۸۸افارد۸ے(۔۸رسیت۸ںیم۸فیرش۸ثیہک۸دح۸)اسیجہگج۸دالےئ۸یگ۸ںیم۸ایہٰل۸رعشِ ۸ۂیاس

۸ے۸ہک۸سج۸ف ی۸ہی(۔۸وچاھت۸افدئہ۸ثیدح۸ِتی)ربفا۸ےنب۸یگ۸ہعیرفغمت۸اک۸ذر۸یے۸ہک۸اہمتر

۸افر۸ریغ۸یاہمترے۸ادنر۸وعشر۸اعدںیت۸ایھچ۸ایھچ۸اس۸یک۸تبحم۸نویگ۸یبلق۸ےس۸ںیہمت۸هللا

۸ےگ۸اسیج۸ںیابہنط۸دفون ۸ونسر۸اجف۸افر۸اامعِؽ ۸اظرہہ اامعِؽ ۸ینعی۔۸یگ۸وطر۸رپ۸ٓااجںیئ۸یوعشر

 ار :فارد۸ے۸ںیم۸ثیہک۸دح
 
ُ مر  ل

 د   ٰل عر :
 ل  خر  ن  ی 

ل   ی 
10؎ 

اےنپ۸رہگے۸دفہ ۸ےک۸۸رہ۸ٓادیم

افقس۸ے۸وت۸اہمترے۸ادنر۸قسف۸ےک۸ٓااثر۸رشفع۸۸رپ۸نواجات۸ے۔۸سپ۸ارگ۸اہمترا۸لیلخ۸نید

ےک۸۸وبقمتیل۸ یھ۸روبقمؽ۸ے۸وت۸اہمترے۸ادنۂدنب۸وکیئ۸ےگ۸افر۸ارگ۸اہمترا۸لیلخ۸نواجںیئ

۔۸وج۸اچے۸رجتہب۸رکےل۔۸رضحات۸جیربمن شا: فلےگ۸۸اامعؽ۸ف۸ٓااثر۸رشفع۸نواجںیئ

۸یڑب۸نوان۸ینتک۸ایہتفاتلچ۸ے۸ہک۸تبحص۸۸اتپےک۸ظفل۸ےس۸۸انیعمج۸مہیلع۸اعتٰیل۸هللاؿ۸ااحصہب۸روضا

 ۔تبحص۸اطع۸رفامںیئ۸افر۸اؿ۸یک۸تبحم۸ںیشخب۸یک۸ءمہ۸بس۸وک۸اےنپ۸افایل۸معن۸ے۔۸قح۸اعتٰیل

                                                           

 ایج ایم سعید ، باب مایؤرم ان جیالس ، 1/308 :سنن اب دا=د   ؎۴۲
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ن      ر ا 
م ُ

ٰ
رن   ارّلل 

ب ر م ُ
کر ور ح ب ر ُ

ارلُکر ح کر ارس  ب ُ
  ّی ُ 

ر
ل مر عر

 
ال ل  ُغن    ی  ال رذ   ور ُبر

کر  ی ب ر ُ
11 ح

؎

 

تبحم۸۸اےنپ۸اؿ۸اعوقش ۸یک۸تبحم۸اطع۸رفام۸افر۸وج۸ھجت۸ےس۸تبحم۸رےتھک۸ںیہ۸مہ۸وک۸اینپ۸!هللاے۸ا

 رک ے۸فاےل۸نو ۔۸۸بیتبحم۸اطع۸رفام۸وج۸ھجت۸ےس۸رق۸اامعؽ۸یک۸ےسیاطع۸رفام۸افر۸مہ۸وک۸ا۸ یھ

 ۸اطتع۸ف۸ذرکِ ۸الحفِت 
ِ
 یقیقح۸وبحمب

 انعف   دارفے۸  دص۸  دف۸  اوسف ۸  دص۸   دف

 ابمش    روجنر۸    وچنم۸    را۸    اج ۸   وتیئ

بج۸۸ینعی افش۸ںیہ۸ابثعِ ۸ےیلف۸روجنر۸اجؿ۸ےک۸۸رامیب۸یریم۸ٓاک۸ہ۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

۸ںیہن۸وک۸وسحمس۸ہ۸ریالحفت۸اس۸امیب۸یک۸اید تمکح۸ے۸ٓاک۸یک۸ریفہ۸امیب۸ےیل ےکت۸ریم

 ۸وت۸ٓاک۸اک۸اف۸ر۸بج۸تمکح۸متخ۸نویئ۸یتینو ے۸د
ِ
 ۔اطع۸رکات۸ے۸قلطم۸مہ۸وک۸افش۸رکؾ

 وت     وجرہ۸    فطلِ   ز   ںیریش    وشؾ

 ابمش   وشر۸   ف۸   خلت۸   رحب۸   وچ ۸   ارگ

۸اامعؽ۸یکرتہمج۸فرشتحی: ۸نواجات۸۸ایےئےس۸لثم۸در۸رخایب۸افر۸ارگ۸رکدار۸ف ۸ف۸خلت۸روسا وشر

۸رکؾ۸ےھجم۸وتقیفِ ۸ٓاک۸اک۸فطل۸ف ۸االصِح ۸نو ۸وت ۸افر ۸االخؼ۸ےس۸رھپ۸در۸وتہب  ایےئاامعؽ۸ف

 ؎  ے۸ اتانبد۸ںیریش

 دریگب    اعمل۸   بش۸   وچمہ۸    مغ۸     ارگ

 ابمش   وصنمر۸   وت۸  ونر۸   از۸   حبص۸     وچ

۸اجےئ۸ت۸ یھ۸لیھپ۸لثم۸رات۸ےک۸مامؾ۸اعمل۸ںیم۸یکیاتر۸ارگ۸رجن۸ف۸مغ۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ٓاک۸ےک۸ونر۸ےس۸دمد۸اپات۸نو ۸لثم۸حبص۸ےک۸ںیم

                                                           

 ایج ایم سعید،یدبال حیالتسب ۃعقد باب ما جا: یف، کتاُب الدعواة 2/187:یرتمذجامع ال   ؎۴۴
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  اکین    حبص۸    فتقِ   اشددن۸   نم۸   ہب

 ابمش   ونر۸   وچ ۸  وت۸  ٓاگنہِ  شیپ   ہک

رہچے۸رپ۸ٓاک۸ےک۸رقب۸ےس۸۸ےابعدت۸ےک۸اونار۸وج۸ریم۸ٓارخ۸بش۸یکرتہمج۸فرشتحی:

افر۸۸رسمفر۸ف۸اشدا ۸نوےت۸ںیہ۸تیدنبے۸اہن۸رک۸ٓاک۸ےک۸کین۸ھکیاس۸وک۸د۸نوےت۸ںیہ۸دیانو

 ۔وسحمس۸رکےت۸ںیہ۸رتیق۸۸ف۸رقب۸ںیمٓاک۸ےک۸قّلعت۸رفح۸ںیم۸اینپ

 ادعا    ز۸     یدار    یمہ    دفرؾ۸     دبا 

 ابمش    وجہمر۸    اش ۸     دیکِ   از۸    ات۸   ہک

۸ہک۸مہ۸اؿ۸ےک۸دیک۸مہ۸وک۸دفر۸رےتھک۸ںیہ۸ےیلےس۸ٓاک۸اس۸۸ؿسفن۸ف۸اطیشرتہمج۸فرشتحی:

 ۔انگنو ۸ےس۸وفحمظ۸رںیہ۸ینعی رکم۸ےس۸وفحمظ۸رںیہف

 ہام   اے۸  رقعب۸   زشینِ   دارؾ۸  مغ۸  ہچ

 ابمش    زوبنر۸    وچ۸      دہش۸     رغِؼ     ہک

 ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:
ّ
ح 
نب

۸ےک۸ڈکن۸ےس۸ایک وو
ھ

فرح۸۸یک۸یھکم۸دہش۸یک۸ںیم۸ہک بجمغ۸رکف ۸۸

نب۸اکچ۸۸افر۸ےب۸تقیقح۸اسےنم۸ذلیل۸ےاک۸ےب۸نودہ۸مغ۸ریم۸داین۸ینعیرغؼ۸نو ۸۔۸۸دہش۸ںیم

 ۸ایدرغؼ۸۸ںیمے۸افر۸۸مغ۸وک۸احلص۸رکایل۸ذی ے۸ٓارخت۸ےک۸ذل۸ںیم۸وی ۸ہکے۸
ِ
۸وبحمب

 نواکچ۸نو ۔۸یقیقح

 رمدش۸قشع۸ِایبِؿ 

 مغ  دمہ۸  را۸  بل۸  رکش۸  ٓا ۸  ایہٰل

 مخ  را۸  رسف۸   ٓا ۸  اقتم۸   ابمدا

ےک۸۸(۸وک۸داینایےس۸رکش۸بل۸رفام۸وبحمتیب۸ِتیرمدش)۸اغ۸ےریم۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

ےک۸ااکفر۸ف۸وحادث۸ےس۸۸داین۸ینعی مغ۸ےس۸وفحمظ۸رفام۸افر۸اس۸اقتم۸رسف۸وبحمابہن۸وک۸مخ۸ہن۸ویجیک

 ۔ریتہ۸ںیہن۸یھمغ۸ےس۸رمک۸دیس۸ایدیت  ۔۸رجتہب۸ے۸ہک۸زےیجیکرمک۸ہن۸۸ہدیمخ
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 اکحتی

۸یاصبح۸وھپوپلر۸ومالان۸اشہ۸دبعاینغل۸فل۸ ے۸اےنپ۸رمدش۸رضحت۸خیشارقح۸ؤم

ےس۸اؿ۸ےک۸۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸ءافایل۸نیےس۸انس۸ہک۸رضحت۸اطلسؿ۸اظنؾ۸ادل۸ہیلع۸هللا۸رۃمح

 ؎  ںیک۸ایتفدر۸ابںیت۸ ے۸نیت۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعرضحت۸رسخف۸دیاخص۸اعقش۸رم

 رمق     از     رفنش۸     ہک۸      متفگ

 اہ      نم۸    رشخرِ     ہک۸   اتفگ

رفنش۸۸ایدہاے۸رمدش!۸اچدن۸ےس۸ز۸:ایک۸ایتف ے۸در۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع رسخف۸رضحت۸اریمرتہمج:

۸اچےیہولعمؾ۸نوان۸۸ہ۸اسیاک۸رہچہ۸ا۸خیش۸ےیل اطبل۸ےک۸ینعیرہچہ۸۸اہک۸ریم۸ایے؟۸اراشد۸رفام۸زیچ۸ایک

ةسن۸۸اکلم۸اصِبح۸ف ی۸ارگ۸وکیئ۸ینعیہنع۸نو ۸۔۸۸اعتٰیل۸هللا۸ریض۸وخاہ۸فہ۸رضحت۸البؽ۸یشبح

 ۔اچےیہرفنش۸ولعمؾ۸نوان۸۸ایدہوک۸رمق۸ےس۸ز۸دینو۸وت۸اس۸اک۸رہچہ۸رم۸افؾ۸ یھ۸ہرمدش۸ایس

 رکش    از۸    ںیریش    ہک۸    متفگ

 اہ     نم۸   رِ اتفگ    ہک۸     اتفگ

۸ایدہہک۸اے۸رمدش۸!۸رکش۸ےس۸ز۸ایک۸ایتف ے۸در۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رسخف۸رھپ۸رضحت۸اریمرتہمج:

۸ںیوک۸اےنپ۸رمدش۸اک۸الکؾ۸رکش۸ےس۸ریش۸دیرم۸ینعیوگتفگ۸۔۸۸یہک۸ریم۸ایے۸؟۸رفام۸ایک۸زیچ۸یھٹیم

اچدن۸۸اخقلِ رکش۸افر۸افر۸رمدشاخقلِ ۸رکش۸افر۸اچدن۸ولخمؼ۸ںیہ۸وی ۸ہک اچےیہرت۸ولعمؾ۸نوان۸

 ؎   ےس۸اطبل۸وک۸المات۸ے

 انوتا       رسخف۸     ہک۸       متفگ

 ہ       نم۸      رپاتسرِ       اتفگ

۸رسخف۸ایک۸ہک۸اریم۸ایک۸ایتف ے۸اےنپ۸رمدش۸ےس۸در۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رسخف۸رھپ۸رضحت۸اریم

وی ۸ ےیہاچ ے۸۔۸ظفل۸رپاتسر۸ےس۸فتشح۸ہن۸نوین۸ویاہند۸اہک۸ریم۸ایے؟۸وجاب۸اراشد۸رفام

ہکلب۸۸وک۸تغل۸ےس۸ںیہن۸ۃ۔۸سج۸فرح۸ٰولصاچےیہرہ۸زابؿ۸وک۸اس۸ےک۸احمفرات۸ےس۸انھجمس۸۸ہک

۸تعیاک۸وہفمؾ۸داع۸امانگن۸ے۸افر۸رش۸ۃٰولص۸فرہن۸تغل۸ںیم۸اچےیہےس۸انھجمس۸۸تعیرش۸االطصِح 

۸امنز۸ےۂقیاخص۸فر۸کیا۸ںیم ۸انؾ ۸اخص۸افر۸قّلعت۸فغش۸ِریاؿا۸۔سپ۸الہ۸ِابعدت۸اک
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بج۸رصػ۸ارقح۸افر۸رضحت۸۸ںیم۸ اہنتویئ۸ارثک۔۸وک۸رپاتسر۸ںوےتل۸ںیہفاےل۸۸دیرےنھکدش

 ۔رکےت۸ےھت۸ایرضحت۸فاال۸ارقح۸وک۸انس۸ابںیت۸ہینوےت۸وت۸

 افہ    ام۸   اجؿ۸ِ    ابغِ    ہک۸   داین   یم   وت

 مک    ام   ابغ۸    از۸   اج ۸    رسف۸   ٓا ۸   ابمد

تبحص۸ےک۸۸رمدش۸یک۸ےاک۸ابغ۸ریم۸رفح۸یوت۸اجاتن۸ے۸ہک۸ریم۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

۔۸ابغ۸ےس۸دفر۸ہن۸رفامےیئ۸ےاجؿ۸ےک۸رسف۸وک۸ریم۸یےس۸رہ۸ا۸رھبا۸افر۸اتزہ۸ے۸سپ۸ریم۸ضیف

 ۔رےیھکرمدش۸ےک۸رفاؼ۸ےس۸مہ۸وک۸وفحمظ۸۸ینعی

       ہشیمہ
 
 ارشد    رسزبس۸   ف۸      اتزہ

 دامدؾ    اہ۸    رکاتم۸   ااشف ۸     ربف

رفح۸رپ۸رہ۸فتق۸۸افر۸اؿ۸یک۸رےیھکرمدش۸وک۸اتزہ۸ف۸رسزبس۸ ےریم۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

 ۔اابقؽ۸ف۸زعت۸اطع۸رفامےیئ۸ینعی رباسےیئ۸رکاںیتم

 داین   ف۸    نید  ادنر۸   ارش۸د    مظعم

 امظع     امس۸    ٓا ۸     رحِتم   قحبِ

( تیصخش۸نیرمدش۸وک۸مظعم۸)زبرگ۸رت۸ےریم۸ںیم۸افر۸داین۸نید۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

 ۔ربتک۸ےس۸وبقؽ۸رفامےیئ۸امظع۸یک۸داع۸اےنپ۸امسِ ۸ہیفر۸ا۸رےیھک

 اہ    بیرغ  ٓادؾ۸    ینب   در۸    فوجدش

 ٓادؾ    اجِؿ      فارد۸      رخف۸     دص۸    دبف

۸اؿ۸یک۸ااسنتین۸امہ۸فوجد۸ے۸افر۸رفِح ۸رمدش۸اک۸فوجد۸ولخماقت۸ںیم۸ےریمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ےک( ااسنتین امکالِت  ںوہجے)۸۸رپ۸رخف۸رکیت۸یتسہ

 تنج     وچمہ۸    را۸   اف   دار۸   دلخم

 ابمہ   انجتست   ےئامعن   اف۸  ہک
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۸اہک۸ریم۸اطع۸رفامےیئ۸اجفداین۸ِت ایح۸رمدش۸وک۸ یھ۸ےتنج۸ےک۸ریم۸لثمِرتہمج۸فرشتحی:

۸۸کیوتمعن ۸ےس۸ا۸تنج۸یک۸ےیلامہرے۸۸رمدش۸ یھ      تنج۸کت۸اچنہپ ے۸۸ینعیمعن۸ے۔

 ۔( ےعیےک۸ذر۸االخؼ۸ف۸اامعؽفاال۸ے)االصح۸ِ

 دیاین    رببل۸    ٓا ۸   ہک۸   اہےئ۸    داع

 مسقم  ٓا ۸   رفتح۸    افاصِػ   رب۸   ہک

 ۸تہب۸یس۸!اے۸رمدشرتہمج۸فرشتحی:

 

ب
گف
ا داع۸اہےئ۸ان

ع

افر۸۸ںیہ۸یفخم۸بل۸امہرے۸بلق۸ںیم۸ۂ

وک۸۸رفاحین۸ِؿ دؽ۸ٓاک۸ےک۸اضیف۸ینعی)۔۸۸ںیہ۸نویکچ۸ابمرک۸ےک۸افاصػ۸رپ۸میسقت۸رفِح ۸ٓاک۸یک

 راتہ۸ے۔(۸ اتد۸ات۸راتہ۸ے۸افر۸داعںیئوسحمس۸رک

 تسیاف   وچ۸   ام۸   داین   ف۸   نید   الصِح 

۸        اببدا

 
 

 اعبمل         ابیق         دفل

وت۸اس۸ابمرک۸!امہرا۸رمدش۸ے۸وت۸اے۸دخا۸ہعیاالصح۸اک۸ذر۸یک۸ف۸داین۸نید۸ہکبجرتہمج۸فرشتحی:

 رمع۸ے۸( داعےئ۸ربتک۸ِہی۔۸)رویھک۸ابیق۸وک۸اعمل۸ںیم۸یتسہ

 رمدش۸ےئاقل۸انمتےئ

 ؾریگب       رس۸     از۸    اعیقش     ایبات

 ؾریگب   زر۸   فر۸  اہج ۸   اپےئ۸   رسف

اشؾ۸رفاہن۸۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸زیابر۸ااچکن۸دبفؿ۸االطع۸رضحت۸سمش۸ربت۸کیارتہمج۸فرشتحی:

اغًابل۸۸ںیم۸احتل۸نوےئ۸افر۸ایس۸اشیؿرپ۸تیاہن۸اینوےئگ۸۔۸ومالان۸ ے۸حبص۸بج۸رمدش۸وک۸ہن۸اپ

اتہک۸مہ۸۸ہک۸اے۸وبحمب۸رمدش!۸ٓاےیئ۸رفامےت۸ںیہ۸انچ ۸ہچ۔۸ااعشر۸ومزف ۸نوےئ۸ںیہ۸ہی

۸ہیاشؿ۸۸قح۸یک۸رکان۸احمفرہ۸ے(۸افر۸قشع۸ِفع)رس۸ےس۸رش۸ںیاک۸اکؾ۸رشفع۸رک۸هللاقشع۸اب

۸مامؾ۸ٓاافؼ۸ِ۸قح۸ریغ۸ے۸ہک۸اعقش۸رپ۸ذاِت  اعمل۸وک۸دحمفد۸ےک۸ٓااثر۸رمت۸نو ے۸ےس۸فہ
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ےک۸اپؤ ۸ف۸رس۸وک۸اہج ۸ہک۸ٓاؤ۸۸نوات۸ے۸۔۸سپ۸ومالان۸رفامےت۸ںیہ۸ےس۸طیحم۸ؽایخۂاےنپ۸دارئ

۸ےیلے۸اس۸۸بر۸مامؾ۸اکانئت۸دجسہ۸اگہِ ۸ےیلنم۸ےک۸ؤم۸وچ ۸ہک قح۸انبںیل۸قشعِاِؿ دیم

 ۔تبحم۸ف۸رعمتف۸ے۸اِؿ ابعدت۸ف۸دیم۸اِؿ دیم۸ےیلاکانئت۸اس۸ےک۸۸یوپر

 ابمش     قشع۸    وجارِ    در۸   ات  ایب

 ؾریگب   ربنع۸  از۸  ف۸  کشم۸  از۸  میسن

اتؾ۸ےس۸اافتسدہ۸رک ے۸ےک۸۸اتہک۸مہ۸ٓاک۸ےک۸قشع۸ِٓاےیئ۸!اے۸رمدشرتہمج۸فرشتحی:

۸ِِرںیہ۸میقم۸ںیم۸قشع۸ایہٰل۸ببس۸وجارِ 
ِ
۸رقب۸ےس۸کشم۸ف۸ربنع۸یک۸میسن۸یک۸یقیقح۸افر۸وبحمب

 ۔ںیوخوبش۸احلص۸رک

 را   اج ۸   ابغ۸  ف۸  وکہ۸  ف دتش۸  ف۸  زنیم

ا        در۸     ہمہ

ع

ّ
 ؾریگب         ارضخ۸      ح 

ذرک۸وبحمب۸ےک۸۸ےیلاجؿ۸رطضم۸ےک۸۸لگنج۸،۸اہپڑ۸افر۸ابغ۸وک۸اینپ۸،افر۸زنیمرتہمج۸فرشتحی:

ا۸ضیف

ع

ّ
 ۔رسزبس۸ف۸اشداب۸انبںیل۸ینعی۔۸۸ارضخ۸انبںیل۸ےس۸ح 

 الاکم ے    رشاب۸     از۸    الہل۸      وچ

 ؾریگب      ارمح۸     ےئم۸     وخد۸      فکب

۸رعمتف۸قح۸ےس(۸حی:رتہمج۸فرشت ۸تبحم۸ف ۸لثم۸الہل۸ےک۸رشاب۸الاکم ۸ےس۸)ونر     افر

 ۔(۸رںیھکفا یاجؾ۸رعمتف۸ارمح۸)زیت۸اےنپ۸اہھت۸ںیم

 ؾریگ    ابؾ۸   در۸    ف۸     ؾریگ    در۸    ےہگ

     وچ

یب

م

 

تت ی

 ؾریگ      ٓاراؾ۸   وت۸    رفےئ۸     

۸ڑھکا۸رظتنم۸نو ۸یھبکرپ۸۸ےدرفاز۸یھبک۸ںیم۸دجایئ۸ٓاک۸یک۸!اے۸رمدشرتہمج۸فرشتحی:

ےس۸ےب۸دح۸رطضم۸۸دجایئ۸ٓاک۸یک۸ے۸ہک۸ںیم۸ہیابالاخہن۸ےس۸اھجاتکن۸نو ۸سج۸اک۸احلص۸

 ۔ٓاراؾ۸ف۸رقار۸ف۸وکسؿ۸اپؤ ۸اگ۸اگ۸یھبت۸وھکی اونر۸وک۸دۂنو ۔۸بج۸ٓاک۸ےک۸رہچ
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 درادن    یم    ةی رگ    مغ۸    از۸     دمل

 ؾریگ  انؾ۸  وخش۸  ٓا ۸  داامؿ۸  ےک۸   ہک

اھپڑے۸ڈااتل۸ے۸افر۸ےھجم۸رطضم۸۸ةیؿرگ۸ادؽ۸دشت۸رفاؼ۸ےس۸ریم۸اریمحی:رتہمج۸فرشت

 ۔ڑکپف ۸ٓاک۸اک۸دانم۸اہھت۸ںیم۸!بک۸اے۸رمدش۸نوےئ۸ے۸ہک۸ںیم۸ےیک

 دیٓا    در۸    اسیق   ادناہتخ۸   زفل۸    وچ

 ؾریگ    اجؾ۸   دےتس۸   ف۸   زفل۸    دبےتس

ے۸ہک۸ارگ۸رمدش۸اظرہ۸ارکلؾ۸۸ہی ہکلب۸بلطم۸اظرہ۸وہفمؾ۸رماد۸ںیہن۸اہی رتہمج۸فرشتحی:

۸امہرے۸ا ۸وت ۸یک۸اہھت۸ںیم۸کینواگ ۸افرا۸تیانع۸اس ۸نواگ ۸اجؾ ۸اک ۸رکؾ            اہھت۸ںیم۸کیف

 ۔اجؾ۸رعمتف۸نواگ

 ٓادم در۸    وصیف   رخۂق  در۸   رگ   ف

 ؾریگ   اشؾ۸    راہ۸    ف۸   احیج   وشؾ

۸ارگ۸اسیقرتہمج۸فرشتحی: نب۸۸احیج۸ یھ۸۸ٓاےئ۸اگ۸وت۸ںیماک۸ابلس۸ف۸رخہق۸نہپ۸رک۸وصیف۸افر

رکف ۸۸راایتخ۸رمہاہ۸رمدش۸یک۸ینعیرکف ۸اگ۔۸۸راایتخ۸ںیم۸تیعم۸اجؤ ۸اگ۸افر۸راہ۸اشؾ۸اس۸یک

 ۔ےس۸رماد۸رمدش۸ے۸اگ۔۸اسیق

 رپد ہب۸  دؽ۸   ادنر۸   رمغ۸  وچ ۸  رگ  ف

 ؾریگ    داؾ۸    رماغ ۸   ف۸    دایص   وشؾ

رمدش۸ےھجم۸۸اید ینعیلثم۸رمغ۸اڑے۸اگ)۸بلق۸ںیم۸ےریم۸افر۸ارگ۸اسیقرتہمج۸فرشتحی:

اطابلؿ۸قح۸وک۸۸ینعینب۸رک۸رپدنف ۸اک۸اکشر۸رکف ۸اگ۔۸۸دایص۸ یھ۸(۸وت۸ںیمرکے۸یگ۸ےب۸نیچ

 ۔رکف ۸اگ۸شیپ۸هللا۸ا ی۸ۃدوع

 متشگ   ویاہند   وت۸  قشع۸۸زک  ایب

 متشگ  ریاہنف   دبؾ۸   ےجنگ۸  فرگ
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زخاہن۸۸افر۸ارگ۸ںیم۸ایرکد۸ویاہناے۸رمدش!ٓاک۸ےک۸قشع۸ ے۸وت۸ےھجم۸د۸ٓاےیئرتہمج۸فرشتحی:

۸یتبحم۸ ے۸ےھجم۸ریم۸ہک۸ٓاک۸یک۸ہیے۸۔۸رماد۸۸ایانبد۸ریاہناھت۸وت۸ٓاک۸ےک۸قشع۸ ے۸وت۸ےھجم۸ف

 ۔ومؾ۸اان۸وک۸انفےئ۸دومحد۸اشخب۸ےذم۸یرک۸راھک۸ے۸افر۸ریم۸ہنافصت۸ملع۸ف۸قطنم۸ف۸ہفسلف۸ےس۸اگیب

 دیؾرب   ام۸   ف۸  اخؿ۸  ز   وت۸   قشع  ز

 متشگ     اخہن۸    مہ۸    وت۸    قشع۸   ددبر

۸اتمع۸افر۸رھگ۸ےس۸دہ ۸ربدار۸نوایگ۸تبحم۸ےس۸ںیم۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی: ۸اےنپ۸امؽ۸ف

۸مہ۸نیشن۸آاک۸اک۸درد۸تبحم۸ریم۸ینعینو ۸۸مہ۸اخہن۸نوایگ۸۔۸ٓاک۸ےک۸درد۸تبحم۸ےس۸ںیمنو 

 ۔ے۸نب۸ایگ۸رقیفف

 ںود  ربف ۸   دح  زک۸  دبؾ۸   اکلہ   انچ 

 متشگ   رمداہن۸   وت۸     رفےئ    دیؾد   وچ

۸یتسس۸اکیلہ۸یریمرتہمج۸فرشتحی: ۸دح۸ےس۸۸ف ۸یکۂٓاک۸ےک۸رہچ۸نکیل۸یھت۸یئگ۸سگروت ۸اونر

 ۔ے۸ٓایئگ۸اطتق۸ف۸یتسچ۸ینعینو ۸۸ےس۸رمداہن۸نوایگ۸ایرتز

 دشؾ  انوتا ۸  سب۸ ف۸ ہتسخ۸  ف۸  ریپ   دنچ  رہ

 دشؾ  وجا ۸  رکدؾ۸ وت۸ ربفےئ۸ رظن۸ ہہگ۸  رہ

 ۸وت۸لثم۸وجاؿ۸نو۸اتھکیبج۸ٓاک۸وک۸د۸ںوڑاھ۸ف۸انوتا ۸افر۸ہتسخ۸نو ۸نکیل۸رہدنچ۸ںیمرتہمج:

 ۔نواجات۸نو فر۸ اطتق

 دیؾد  شیوخ  ف۸   شیوخ    ز   رتہب۸  رتا

 متشگ   ہناگیب   وت۸   رہب۸ِ   از۸    وخشی    ز

 ۔اپات۸نو ۸ہنوخد۸وک۸وخد۸ےس۸اگیب۸ےیلٓاک۸وک۸اےنپ۸ےس۸رتہب۸اتھجمس۸نو ۸افر۸ٓاک۸ےک۸رتہمج:

 ابدش    دخا۸   از۸     ہناگیب    ہک۸     شیوخ    ارزہ

 ابدش    اکانش۸         ہناگیب     نتِ     کی     دفاےئ
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رپ۸دفا۸نو ۸۸ ےاس۸اگیب۸افر۸ںیم۸ےب۸اکر۸ںیہ۸ںیہ۸ ےزہار۸اےنپ۸نو ۸وج۸دخا۸ےس۸اگیبرتہمج:

 ۔رہتش۸ںیہن۸اخدناؿ۸اک۸وکیئ۸ای العاقتیئ۸ای اس۸ےس۸فتینط۸اوج۸دخا۸اک۸ٓاانشے۸ارگہچ۸ریم

 قیاقح   زیےربت  سمش۸  سکع    ز

 متشگ   ہناخیم    ف۸     دجسم۸    امبدنؾ

وج۸۸رفیم۸نیےس۸فہ۸الجؽ۸ادل۸رفاحین۸ےک۸ضیف۸ِزییربت۸نیرضحت۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

ف۸االسؾ۸۸امیؿالحفت۸ےس۸اب۸ا۸افر۸االخص۸ف۸درد۸یک۸قح۸نوایگ۸ےلہپ۸زادہ۸کشخ۸اھت۸اب۸اعقشِ

 ؎  ۸نوایگاطع۸ااسحؿ۸ںیم۸درۂج

 رفؾ    ومالےئ۸   دش۸    ہن۸    رہسگ۸     ومولی

       ات
ِ
 دش      ہن۸     زییربت    سمش۸      الغؾ

زدہ۸۸قیِ قشع۸ے۸سج۸وک۸فہ۸فر۸قیِ ےس۸رماد۸فر۸ہنظفل۸اخیم۸االطصح۸ںیم۸رکاؾ۸یک۸وصایفےئ

 ۔اامعتسؽ۸رکےت۸ںیہ۸کشخ۸ےک۸اقمےلب۸ںیم

ظفل۸ےس۸ےنھجمس۸ےک۸اجبےئ۸ضحم۸تغل۸ےک۸۸االطصیح۸فاحض۸رے۸ہک۸رہ۸نف۸وک۸اس۸ےک:اابتنہ

ا۸ملظ۸ےک۸العفہ۸ًالقع۸دوہفمؾ۸وک۸اینب
ً
 ے۸۔۸انااصنیف۸ یھ۸انب۸رک۸زبروگ ۸ےک۸الکؾ۸رپ۸ارتعاض۸رکان۸رشع

 ف۸میلست۸وفتضی

 منک  رچا۸   درگ۸    اکرِ    دنک۸  اف۸ وچ۸   رما۸   اکرِ 

۸ از۸  ؾدیشچ  ہک  وچ 

 

ب

 منک  رچا۸ رکش۸   ایدِ  ل

وخاشدم۸۸یک۸روت۸رھپ۸مہ۸اایغ۸ںیہ۸ےتیامہرا۸اکؾ۸اےنپ۸رکؾ۸ےس۸انبد۸بج۸قح۸اعتٰیلہمج۸فرشتحی:رت

رقب۸۸الحفِت ۸ےس۸ںیم۸اید رکش۸یک۸۔۸بج۸اخقلِںیرک۸راایتخ۸ وی۸وغشم ی۸قح۸ںیم۸ریغ۸ِای

 ۔رکف ۸اید  احلص۸رکراہ۸نو ۸وت۸رھپ۸رکش۸وک۸وی

 وشؾ  وچ ۸   اخر۸  اجبن۸  رفؾ۸  وچ ۸   زلگار۸   از

 منک رچا۸  رحس رتک۸ بش۸ رمغ۸ وچ۸ بش۸ ےئپ۸  از
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رکےک۸زلگار۸رقب۸۸ررقب۸ف۸راض۸اایتخ۸اامعِؽ ۸ےس۸ںیم۸یدخافدن۸بج۸وتقیفِرتہمج۸فرشتحی:

۸اجؤ ۸۔۸افر۸ںیم۸ فرػ۸وی۸فرػ۸اافتلت۸رکےک۸اکوٹن ۸یک۸قح۸یک۸نو ۸وت۸رھپ۸ریغ۸ںیم

ےس۸۸رفینش۸ینعی رحس۸اگمچدڑ(۸ےک۸رتِک ۸ینعیاخفر۸لثم۸افخش)بش۸رپہ ۸رپدنہ۸۸رات۸یک

 ۔رکف ۸ وی۸رفرگداین

 رسؾ از۸ رتف۸ ہن۸ لقع۸ وخرؾ۸  یم ہچ۸ ارگ   ابدہ

ے

 

ی

 

ش
گل

 منک  رچا۸   زرب۸   ف۸   ریز    را۸  تشہب۸  وچ۸  

 رتہمج۸فرشتحی:
 
رس۸لقع۸ف۸وحاس۸ےس۸رحمفؾ۸نو ے۸ےک۸۸اےک۸ابفوجد۸ریم۸رعمتف۸ےنیپ۸ابدہ

ےک۸۸تبحم۸ےک۸اس۸نمچ۸ف۸تشہب۸وک۸داین۸یک۸قح۸اعتٰیل۸سپ۸ںیم۸لقع۸نوایگ۸اجبےئ۸افر۸اصِبح

 رظن۸ادناز۸رکف ۔۸وعض۸ےسیک

۸ےک۸اپک۸دنبے۸ذرک۸ا۸لقع۸وک۸اڑایت۸رشاب۸تنعل۸فا ی۸یک۸داین:اابتنہ ۸یک۸هللاے۸افر۸دخا

۸ یک۸هللاوبنت۸ےس۸وج۸ا۸تنس۸ےک۸اامتہؾ۸ےس۸مخ۸ِرثکت۸افر۸اابتعِ 
ِ
فہ۸۸ںیہ۸تبحم۸ےتیپرشاب

۸اامعتسؽ۸نوا۸ے۸۸اہی  اک۸ظفل۸ یھ۸ےنیپے۸افر۸۸افر۸اکلم۸انبیت۸اپک۸ےم۸لقع۸وک۸ونراین اجمزاً

 ۸ے۸ہک۸رثکِت ۸یہیےس۸رماد۸رصػ۸۸فرہن۸ےنیپ
ِ
۸ذرک۸ےس۸ارفاح۸ف۸ولقب۸اعرنیف۸ذرک۸ف۸دفاؾ

رپ۸فہ۸رضحات۸تفہ۸۸ذلت۸فیتسم۸نوات۸ے۸افر۸سج۸یک۸ایؿاخہص۸اک۸فر۸ِت رپ۸ایفیک۸اسنیکلف

 ؎  رےتہ۸ںیہرطضم۸۸ےیلدفا۸رک ے۸ےک۸۸ہکلب۸اجؿ۸ یھ۸دفا۸رکان۸اچےتہ۸ںیہ۸امیلق

 وشک   ےم۸   نو ۸    اکچ۸    دے۸    اعمل۸     دفون 

 یگ  اجےئ۸   ی   ایک  ےس۸   مت۸   ےم۸    رگا ۸    ہی

د                                                                                          

 

ت
 فبمب

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸وک۸اعرػ۸رفیم۸ایس

م     ہناخیم        ںیادنر        اہنت۸      ہن

 

ست
م

 

 تسم  دش۸   رایسب  نم۸  وچمہ۸    ےم۸     ازںی

ارجغ     ےم۸       ازںی

ع

 دندیشچ      اپاک       ۂ

 تسم   دش۸    اطعر۸    ف۸      یلبش     ف۸      دینج
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۸ءنو ۸اس۸اجؾ۸رعمتف۸ےس۸تہب۸ےس۸افایل۸تسم۸ںیہن۸ںیم۸ہناہنت۸اس۸اخیم۸ہ۸ںیم (۴

 ۔فرح۸رساشر۸ف۸تسم۸ںیہ۸یریم

      ےس۸رضحت۸دینج۸ے۸افر۸ایس۸رجہع۸ایپ۸کیرعمتف۸ےس۸اپک۸دنبف ۸ ے۸اۂاس۸ابد (۰

 ۔ف۸اطعر۸تسم۸نوےئ۸ںیہ۸ف۸یلبش

 ے  انچ ۸ رہب اؾ۸ ہتسب۸ ہب۸ رمک۸  ہک وچ ۸
مہ
 دجب۸  

    رہ۸  ےئپ۸   از
 
 منک  رچا۸   رمق۸   رتک۸    اتسرہ

اقحل۸۸فوصؽ۸ا ی۸ینعی) ےیلالتش۸ےک۸۸اس۸اچدن۸یک۸ھ۸ ی ے۸رمک۸ابدن۸بج۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

ےک۸۸ ونیسح۸افین۸ینعیرتک۸رکف ۔۸۸ اخفر۸التش۸رمق۸وک۸وی۸(۸وت۸رھپ۸رہ۸اتسرہ۸یکےیلےک۸

۸ہک۸وکیئ۸نویگ۸یسیاثمؽ۸ا۸یےس۸اغلف۸نوا۸وت۸ریم۸ارگ۸قح۸اعتٰیل۸رک۸ںیم۸ھکینسح۸وک۸د۸اعریض

۸مغ۸زدہافر۸۸اؿرپ۸دفا۸نواجےئ۸وت۸ریح۸رفینش۸یک۸ویار۸افر۸دےھکیرپ۸د۸ویارٓااتفب۸ےک۸سکع۸وک۸د

اک۸نسح۸۸ ےک۸اؿ۸ونیسح۸رمع۸رپ۸ونہح۸وخا ۸نو۸۔۸سپ۸داین۸ رااگیئ۸اوسفس۸اتلم۸نوا۸اینپ۸فکِ

اعتسمر۸سکع۸ے۸،۸ھچک۸دؿ۸۸کیفرػ۸ےس۸ا۸یک۸قح۸اعتٰیل۸ےیلدرالص۸امہرے۸ااحتمؿ۸ےک۸

احلص۸۸ےک۸وسا۸ھچک۸رشدنمیگے۸افر۸۸لم۸اجیت۸کمچ۸دکم۸اخک۸ںیم۸یک۸ےےک۸دعب۸رہچ

۸مکح۸ِںیہن ۸وج ۸اینپ۸نوات۔سپ ۸ےس ۸ونیسح۸ٓاںیھکن۸دخا ۸اطمقب۸۸ اؿ ۸اگ ۸اچبےئ ےس

اگ۸۸ےھکیاپےئ۸اگ۔۸افر۸وج۸اؿ۸ےک۸نسح۸وک۸د۸یک۸امیؿافر۸الحفت۸ا۸وخیش۸دؽ۸ںیم۸ثیدحۂفدع

وعروت ۸وک۸۸ںیم۸ثیدح۸وی ۸ہکنواگ۸۔۸۸اشیؿسنھپ۸رک۸رپ۸ےک۸اجؽ۸ںیم۸ؿفہ۸دنمش۸اطیش

رکات۸ے۸افر۸۸ےعیوعروت ۸ےک۸ذر۸ہ اانپ۸اکشر۸اؿ۸ؿے۸ہک۸اطیش۸ای ۸رفامرایس۸یک۸ؿاطیش

وک۸۸وعروت ۸ےس۸وت۸ھچک۸ٓادیم۸وی ۸ہک رطخانک۸ںیہ۸ایدہز۸ڑلےک۸وعروت ۸ےس۸ یھ۸نیسح

ےنتک۸ولگ۸۸!ے۸۔۸ٓاہ۸اک۸رطخہ۸نوات۸ے۸افر۸ڑلوک ۸ےس۸ےب۸وخػ۸الماقت۸ٓااسؿ۸نویت۸دبانیم

وک۸رحاؾ۸۸۸دنین۸افر۸ٓاراؾ۸فا ی۸ؿوکسؿ۸ف۸اانیمط۸رپالتبم۸نورک۸اےنپ۸اف۸ےک۸ذعاب۸ںیم۸یاجمز۸قشعِ

 ۔ٓانیم۸،افحتظ۸رفامںیئ۸مہ۸بس۸یک۸قح۸اعتٰیل۸،رکےکچ۸ںیہ

 ؎  نو ے۸رپ۸المہظح۸نو۸۸۸۸ارقح۸اک۸رعش۸اؿ۸ےک۸اعریض
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 وھکید    ںیم   تغل۸   وک۸  اعرض۸   ےک۸    اؿ

 ےلکن     اعریض       ہن۸        بلطم۸     ںیہک

اکنےنل۸۸اہھت۸ےس۸ینم۸ایڑلوک ۸ےک۸قشع۸ےس۸۸ایروت ۸وہنج ۸ ے۸وع۸ںیہ۸ےسیٓاہ۸!ےنتک۸ولگ۸ا

۸ہ۸ےک۸اقلب۸ہن۸رے۸افر۸داین۸یہک۸فہ۸اشد۸اعدوت ۸ےس۸اےنپ۸وک۸اس۸دقر۸ابتہ۸رکایل۸ثیبخ۸یک

ولوگ ۸وک۸اس۸دقر۸۸ےسیا۸ یھ۸تیاکش۸ےک۸رطقف ۸یک۸ب۔۸افر۸اشیپیزپ۸اؿ۸وک۸زسا۸ینتگھب۸ںیم

ے۸ہک۸بج۸ہچب۸دس۸اسؽ۸اک۸۸لکشم۸نوات۸ے۔۸رضفرت۸اس۸ابت۸یک۸رانہے۸ہک۸اپک۸۸نویت

۸اؿ۸ثیبخ۸نو۸ایس ۸اؿ۸یک۸فتق۸ےس۸اس۸وک ۸اکر۸اعدوت ۸ےس۸افر ۸ایک۸وی ابتہ ۸ےس۸ٓااگہ

رھب۸۸ے۸افر۸زدنیگ۸نواجیت۸رحمفیم۸ےک۸اسھت۸ملع۸ےس۸ یھ۸رحمفیم۸اجفے۔۸فرہن۸تحص۸یک

 ۔لکشم۸نواجات۸ے۸تیاحلص۸نوان۸اہن۸ی  وقت

  ف۸ دش۸ ولمؽ۸ زنخس۸  دؽ

 

مش

 

چ

 دش ومخؽ۸  یز

م  انم۸   رہ  وچ 

 

فت

 منک  رچا۸  رطخ۸  اید  ای

۸مگ۸انیم ایدہےس۸ز۸ایدہےس۸ز۸نخس۸ےس۸ارسفدہ۸نواگ۸افر۸اخومیش۸ایدیت دؽ۸وت۸زرتہمج۸فرشتحی:

۸ینعیے۔۸۸انم۸ف۸ےب۸رطخ۸راہ۸وکست۸یک۸ہک بجرطخ۸ےس۸اچب۸اجفے۸۸ہن۸راہِ ۸ سپ۸وی۸نویگ

 ۔۸وگتفگ۸ےس۸ےچب۸دیفم۸ہک۸ریغ۸ہی۔۸رماد۸اچےیہ طالکؾ۸ےس۸اایتح۸رثکِت 

 عم۸اقحل۸وضحری

 زںیم  ۂدید ز دفر۸ دش۸ ٓااتفب۸  رِخ    وچ 

 رجؾ  ال  رفاؼ۸ ز  بش۸ دنک۸  یم  ہایس  اجہم

۸دجایئ۸وت۸رات۸وسرج۸یک۸ٓاوھکن ۸ےس۸رفوپش۸نوایگ۸یک۸بج۸ٓااتفب۸زنیمرتہمج۸فرشتحی:

ا

ع

قح۸اک۸ااتتسر۸۸وخردیش۸ِفرح۸بلق۸ےک۸احمذات۸ےس۸بج۸یلجت ۸ے۸ایس۸نہپ۸یتیل۸ہایس۸ےس۸اجم

 ؎  اجات۸ے۸وت۸اسکل۸رپ۸زہارف ۸مغ۸وٹٹ۸زپےت۸ںیہنو

 ںود     مغ۸    زہارا ۸     اسکل۸     ربدِؽ 

 ںود     مک۸   الخےل۸    دؽ۸     ابغِ   ز  رگ
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ونر۸ےک۸ابغ۸ےس۸۸بج۸اےس۸ابینط۸اسکل۸ےک۸بلق۸رپ۸زہارف ۸مغ۸وٹٹ۸زپےت۸ںیہرتہمج:

 ۔ے۸وسحمس۸نویت۸یمک۸ذرا۸ یھ

 رفز رکد۸۸اجہم۸دیپس  زدن۸ رس  حبص۸ ہب۸ وچ۸۸وخر

تخ۸  اے
 
 رضحمؾ ز۸ دفر۸وشم اج ۸ ٓااتفب۸ ر

 رتہمج۸فرشتحی:
ِ
حبص۸ولطع۸نوات۸ے۸وت۸دؿ۸وک۸ونر۸اک۸ابلس۸اطع۸نوات۸ے۔۸ٓاک۸اک۸رہچہ۸۸ٓااتفب

احمذات۸۸یوک۸ریم۸ےاےنپ۸رہچ۸!اجؿ۸ےک۸ٓااتفب۸یے۸سپ۸اے۸ریم۸رفح۸اک۸وخردیش۸یریم

 ۔ےس۸وجحمب۸ہن۸رفامےیئ

 اؾ  ہریت اخک۸  ِت ریغ  رفؾ  یم دفر۸ وت۸ ز  وچ

 ارضخؾ   رچخ۸  رفقن۸  ونر۸ امہ۸  ہب۸ ربمس۸   وچ 

۸یکیاتر۸یسیا۸ےس۸وت۸بلق۸ںیم۸یدفر۸اجؿ۸ےک۸ٓااتفب!۸ٓاک۸یک۸یاے۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

۸یاپک۸ریم۸ے۸افر۸بج۸ٓاک۸اک۸ونرِ ۸ٓایت۸تھجم۸ےس۸ریغ۸وک۸ یھ۸ہے۸ہک۸اخک۸ریت۸نواجیت۸ادیپ

 ۔رفقن۸نب۸اجات۸نو ۸ںیم۸ےیلافؾ۸ےک۸۸ے۸وت۸ٓاامسؿ۸یلینرفح۸ف۸بلق۸وک۸اتاب ۸افر۸رفنش۸رکات۸

 ٓاامس  ف۸  زنیم  ایتف وت۸ ز  رفیہب   دارفے

 

 

ت
ِ
 الرغؾ    ہک۸    ربوخد۸  از۸   رما۸   امن۸   رتبب

۸یے۸سپ۸امہر۸ایفوجد۸اپ۸ےس۸فوجد۸افر۸رفقنِ ۸ ے۸ٓاک۸ہ۸ٓاامسؿ۸افر۸زنیمرتہمج۸فرشتحی:

۸   اامعؽ۸ینعیاابتعر۸ےس۸مہ۸الرغ۸ںیہ۸ہک۸رفاحین۸رکؾ۸ےس۸رفامےیئ۸اےنپ۸وصخیص۸رتتیب۸ یھ

 ۔دےیجیشخب۸۸وتقیف۸اےھچ۸االخؼ۸ف۸اامعؽ۸یک۸ںیمہ ان۸الہ۸ںیہ۸تیاہن۸ف۸االخؼ۸ںیم

 اکلم۸رمدشِ ۸تبحص۸ف۸اجمتسل۸ِدرایبِؿ 

 ؾریم   ہب۸  وت   اتشیپ  رخاام ۸  ٓادمؾ۸  ابز

 ؾزریح ف۸  ہصغ۸   در۸    دیہزخ   ابراہ۸   اے
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اتہک۸۸ے۸وبحمب۸رمدش۸!۸ٓاک۸ےک۸اپس۸رخاام ۸وخش۸وخش۸احرض۸نوایگارتہمج۸فرشتحی:

 ؎  ےھجم۸ومت۸ٓافے۸ںیم۸ٓاک۸ےک۸دقوم ۸ہ

 ےچین   ےک۸  دقوم ۸   ےریت  دؾ۸    اجےئ۸   لکن

 ے     ٓارزف۸    یہی    رسحت۸    یک    دؽ۸    یہی

 ۔ابتہ۸نوراہ۸نو ۸ںیم۸روی امیب۸رفاحین۸رگیٓاک۸ےس۸دفر۸رہ۸رک۸اےنپ۸ہصغ۸ف۸د۸ںیم

    زنیم   وچ۸   نم

ک

 

ش

 

ح

   اربف۸   وت۸  لضف۸  م۸

م

م

ک

 

ش

 

فددِ    زج۸   وخنامہ۸   وت۸    فدعِ    زج
ح
 ؾریگن   وت۸   

افر۸۸ضف۸ویف۸ایتنو ۸افر۸ٓاک۸ےک۸انع۸لثم۸کشخ۸زنیم۸اے۸رمدش!۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

ابرا ۸ے۸افر۸ںوےئ۸وبحمب۸ٓاک۸۸ارب۸ِےیلبلق۸ےک۸۸رجنب۸زنیم۸یریم۸داعںیئ۸یبلق۸ٓاک۸یک

 ےس۸
 
 ۔اچےیہدخامت۸ےک۸وسا۸ےھجم۸ھچک۸ہن۸۸رکؾ۸افر۸ٓاک۸یک۸اپات۸نو ۸سب۸ٓاک۸ےک۸فدعہ

فدد:۸دلج۸دختم۸اجبالان۔۸حِّ
ح
 تغل:۸۸

 اتس ۸د  گنت۸  زاہنر۸   اتسم ۸ اجؿ۸  اجؿ۸  اے

 ؾریش  ف۸   دہش۸  رغؼ۸  نم۸ امجتل۸   تنجِ  در

داونم ۸ےس۸۸یہت۸ینعیاج !۸مہ۸گنت۸دوتس ۸ےس۸۸دخا۸ےک۸اجِؿ ۸اے۸اتسمِؿ رتہمج۸فرشتحی:

۸ینعیامجؽ۸۸ٓاک۸ےک۸رفاحین۸۔۸ںیمہن۸رفامےیئ۸ےب۸رپفایئ۸ںیہ۸وج۸االخؼ۸ف۸اامعؽ۸ےس۸رفص۸ادیل

ةسن۸۸ٓاک۸یک۸ینعینو ۔۸۸رغؼ۸دہش۸ف۸ریش۸اہبرف ۸ےک۸نمچ۸ںیم۸یک۸هللاةسن۸عم۸ا۸ٓاک۸یک

 ؎  ںیہ۸اجرہ۸ةسن۸نویئ۸اصِبح۸ یھ۸اجںین یے۸ہک۸امہر۸یاونلر۸افر۸دعتم۸یاس۸دقر۸وق

 ںیم دؽ۸ رمے۸ ایک  اید وھپکن۸ اج ۸ وسہتخ۸  اے

 ںیم دؽ رمے ایدر اک۸ ٓاگ۸ اک۸ زؿ۸ ہلعش۸  ے

 

 دے   رک۸  دؽ۸ اانپ۸ ےک۸ دؽ۸ نوےئ۸  ےتلج  رقبی

 ے   اجیت    اگلیئ    ے۸   ںیہن   یتگل   ٓاگ۸   ہی
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 الوھک ۸دےی وھپکن۸ دؽ۸  ے۸ ٓانو ۸  یک بلق۸۸سج

 نویگ  یرھب ٓاگ۸  ایک  هللا  ای   ںیم  بلق۸  اس

رکےت۸ےھت۸۸ایرفام۸ہیلع۸هللا۸اصبح۸رۃمح۸ومالان۸اشہ۸دبعاینغل۸رمدش۸رضحت۸خیش۸ے:۸ریماابتنہ

ےک۸۸تبحم۸ےس۸قح۸اعتٰیل۸یک۸ریپ۸ینعی۔۸ولسک۸یک۸تبحم۸اتفمح۸ے۸مامؾ۸اقمامِت ۸ہک۸رمدش۸یک

  ۔۸ارقح۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸رمدش۸ےس۸رماد۸ںیہ۸ےط۸نواجیت۸ہب۸ٓااسین۸زنمںیل۸راےتس۸یک

۸اپدنب۸نو۸افر۸ یس۸تعیہک۸تنس۸افر۸رش۸ںیہ۸ہی امتالع۸۸سج۸یکاکلم۸ے۸رمدشِ ۸وپرا ۸اک۸وپرا

نو۸افر۸اس۸فتق۸ےک۸احلصء۸اس۸ےس۸نسح۸نظ۸رےتھک۸نو ۸۸تنس۸زبرگ۸اک۸اجمز۸ف۸ہفیلخعبتم۸ِ

        انگنو ۸ےس۸۸،رکف۸ٓارخت۸یک۸رتیق۸تبحم۸ںیم۸یک۸ےس۸قح۸اعتٰیل۸ےنھٹیب۸سلجم۸ںیم۸افر۸اس۸یک

رمدش۸لم۸اجفے۸رھپ۸۸اسینو۔۸بج۸ا۸ادیپ۸ےب۸فیتعق۸یک۸ؼ۸،۸دایناامعؽ۸اک۸وش۸کین،ےب۸ریتبغ

۸دؽ۸۸فرػ۸ےس۸اس۸وک۸میظع۸دخاےئ۸اپک۸یک        دفتل۸ف۸معن۸ھجمس۸رک۸رکش۸اجب۸الفے۸افر

۸رقابؿ۸رے۸افر۸رمدش۸اک۸الص۸قح۸اس۸وک۸اینپ ۸ف ۸امؽ۸ف۸اتمع۸ےس۸اس۸رپ۸دفا رہ۸۸فاجؿ۸ف

 ؎۸۸۸  ۸لمع۸رکان۸ےرپ۸ایتدہا۸ف۸دب۸ےس۸ٓااگہ۸رکان۸افر۸اس۸یک۸کیناحتل۸ِ

 اید  وک۸ اؿ۸ رھک۸ قح۸  نیت  ںیہ  ےک۸   خیش

 داایقن      ف۸          اابتع۸        ف۸    االطع

 

 ےاریم از۸ ابر۸  دص۸  وت۸  ےئاریس  وخرتش

 ؾہتسخ۸دؽ۸اریس  ٓا ۸زام ۸ہک۸وگیئ  اخص

۸ ر۸نورک۸رگاتف۸ںیم۸زریجن۸یک۸الغیم۸رکےک۸ٓاک۸یک۸یابر۸رتک۸رسدارڑکنف ۸اے۸رمدش!

نوات۸۸ےیل ےرخف۸ف۸رسمت۸ریم۸اقِلب۸ہ۸تیرسمفر۸ف۸اشدا ۸نو ۸ابوصخلص۸فہ۸فتق۸اہن

 ۔ےس۸اطخب۸رکات۸ے۸ے۸بج۸ٓاک۸اک۸رکؾ۸ےھجم۸اے۸ہتسخ۸دؽ۸اریس

 ے۸  از۸  ہہب۸   ہردیس  وت۸  ہب۸   اخےک
مہ
 ہددیم  

 ؾریقف ونا۸ ےب۸ اکے۸  وگیئ ہک۸ دےم۸  اخہص

۸!۸وج۸اخیکرتہمج۸فرشتحی: احلص۸رکےل۸فہ۸اس۸رفنش۸رمق۸۸ٓاک۸کت۸راسیئ۸نت۸اے۸دخا
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نت۸وک۸اے۸ےب۸ونا۸۸ےس۸رتہب۸ے۸وجکلف۸رپ۸اتاب ۸ے۸ابوصخلص۸بج۸ٓاک۸اک۸رکؾ۸اس۸اخیک

اےس۸اطخب۸رفامےئ۸وت۸رھپ۸ٓاک۸ےک۸اعوقش ۸وک۸وج۸فطل۸ٓاات۸ے۸فہ۸ااحط۸ریقف

ع

۸ریف۸رحت۸ؿایب۸ۂ

 ۔ےس۸ابرہ۸ے

 اخمک رگتف۸ ابال۸  ایدت ز دبؾ۸  اخےک

 ریؾانسگ وت۸۸یتسہ نم۸  رفؾ اجک۸  وت۸  ےب

اخک۸ٓاک۸ےک۸رقب۸۸یےس۸ریم۸ایتانع۸اھت۸ٓاک۸یک۸اخیک۸اے۸دخا!۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ومت۸ے۸زدنیگ۸یریم۸۔۸ٓاک۸ےک۸ریغبےس۸ابالرت۸نویئگ

 دیؾرث  از۸  ٓازاد۸   دیؾدب   وت۸   وخاِؿ    ات

 ؾریفن در۸  شیوخ از۸  ؾردیس وت۸  ِشیپ  ات

۸رکایل۸رکؾ۸رفاحین۸۸وخاِؿ اے۸دخا!۸بج۸ےس۸ٓاک۸اکرتہمج۸فرشتحی: وت۸ٓاک۸ےک۸۸اشمدہہ

۸۔۸بج۸ےس۸ٓاک۸یکوھبؽ۸ایگ۸دیاےنپ۸نت۸نم۸اک۸رث۸ت۸ف۸الحفت۸ےک۸اسےنم۸ںیمّذل۸رقب۸یک

 
ّ بل ح

 

ن

تااِت   ۔وخد۸وک۸وھبؽ۸ایگ۸ینعیذات۸ےس۸ےب۸رپفانو ۸۸اینپ۸رقب۸اک۸اشمدہہ۸ایک۸ب

 نک  نم۸  نیرق ٓارخ۸ السےم۸ اؾ۸ دعقہ۸  در

     ںیا   وبند۸   السؾ۸  اتےب
 
 ؾاریخ   دعقہ

۸ےہصح۸ے(۸سپ۸ریم۸یاک۸ٓارخ۸زدنیگ۸ینعینو ۸)۸دعقہ۸ںیم۸اے۸دخا!۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸ےک۸دعقہ۸وک۸ےب۸السؾ۸ہن۸رفامےیئ۸زدنیگ۸ی۔۸ریمےصح۸وک۸السؾ۸اطع۸رفامےیئ۸یدعقہ۸ےک۸ٓارخ

ہک۸سج۸فرح۸امنز۸اک۸اخہمت۸السؾ۸ےس۸نوات۸ے۸۸ہی،رماد۸دےیجیافر۸نسح۸اخہمت۸رمتمح۸رفام

 ۔دےیجیااھچ۸رک۸اخہمت۸ یھ۸افرح۸ریم۸ایس

 وچمب نم۸فک۸رچاہن۸وکمب۸وچ ۸در۸فک۸ہ ۸

 ریؾز دشہ ۸ مب۸ وچ ۸ وکمب۸ رچاہن۸ نم۸اپ۸

معن۸ے۸۸ٓاک۸ےک۸رقب۸یک۸ہن۸انمؤ ۸ہک۸بج۸اہھت۸ںیم۸وخیش۸ وی۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:
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 ےس۸وکدف ۔۸۸ہن۸وخیش۸ اپراہ۸نو ۸وت۸وی۸یدنلب۸یک۸تیےس۸دبع۸بج۸یتسپ۸افر۸ںیم

 (ثف۸دنلب۔)ایغ۸ف۸تسپ۔۸۸مب:۸ٓافاز۸ظیلغ۸کی:۸ٓافاز۸ابرریاغلت:۸ز۸ح

 دختم  وت۸ راس ۸ ام۸ از۸ را۸  ںید سمش۸  ربتزی

فش۸ ربزک۸ رشمےق۸ ہب۸   دختم
 
 ؾرینتسم   ر

۸ےھجم۸اینپزییربت۸نیاے۸سمش۸درتہمج۸فرشتحی: ۸ومعق۸انع۸! ۔۸رفامےیئ۸تیدختم۸اک

۸یک۸ر۸رکراہ۸ے۸اس۸وخردیشونۂےس۸اذخ۸ونر۸افر۸اافتسد۸بلق۸اک۸اچدن۸سج۸وخردیش۸ےریم

 ۔ےیجیک تیدختم۸ےھجم۸انع

 دارؾ  زاین وت۸ ہب۸ ہک۸ دنمے۸۸زاین  ٓا ۸   منم

    وت۸  وچ ۸   مغ

 

ت

 

 دارؾ  انز۸  زہار۸ ہب۸   انزب

وبحمب۸دبع۸۸دنم۸نو ۸افر۸ٓاک۸ےسیج۸زاک۸این۸رصػ۸ٓاک۸ہ۸اے۸رمدش!۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔زہارف ۸انز۸رکات۸نو ۸رپ۸ںیم۸الغیم۸اکلم۸یک

م۸ ف۸  ٓااتفب۸  وتیئ

م

 

ح ش

 رفنش تست۸ امجؽ۸ ہب۸ 

 دارؾ ابز۸ مشچ۸ ہک۸ ہب۸  رگدؾ۸ ابز۸  وت۸ از۸  ارگ

۸ابینط۸ی۔۸ریم۸ٓااتفب۸ںیہ۸ٓاک۸ہ۸ےیلامہرے۸ابنط۸ےک۸۸!اے۸رمدشرتہمج۸فرشتحی:

ارگ۸ٓاک۸ےس۸رحمفؾ۸الماقت۸نو ۸اگ۸وت۸۸ےس۸رفنش۸ںیہ۸رفاحین۸ضےک۸ویف۸ٓاک۸ہ۸ٓاںیھکن

 ۔۸یگ۸ںیوگارا۸رک۸انھکیسک۸وک۸د۸ٓاک۸ےک۸العفہ۸ٓاںیھکن۸ہی

  یاالتم۸اھتون۸رضحت۸میکح۸اراشد

افر۸۸رپ۸ یس۸نسح۸نظ۸نو۸ہک۸اس۸ےس۸ڑبھ۸رک۸رفےئ۸زنیم۸اسیےک۸اسھت۸ا۸ہک۸خیش۸ایرفام

ہک۸رضحت۸۸ایاک۸اراشد۸لقن۸رفام۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸ہن۸ےھجمس۸۔۸افر۸رضحت۸وگنگہ۸دیفم۸ےیل وک۸اےنپ

۸افایل۸سلجم۸ںیم۸ہ۸کیرکےت۸ےھت۸ہک۸ارگ۸ا۸ایرفام ۸خیش۸رضحترکاؾ۸فلس۸لثم۸۸ےئااکرب

 یتشچ۸نیادل۸ف۸وخاہج۸نیعم۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یدغباد۸ف۸رضحت۸دینج۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یندبعااقلدر۸الیج
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اصبح۸۸ف۸رمدش۸رضحت۸احیج۸امہرے۸ریپ۸سلجم۸ںیم۸نو ۸افر۸ایس۸ےھٹیب۸مہفریغ۸رۃمح۸اہلل۸مہیلع

فرػ۸ہن۸وتمہج۸نو ۸۸یک۸بح۸ےک۸افر۸ یساص۸وساےئ۸رضحت۸احیج۸نو ۸وت۸ںیم۸ےھٹیب۸اہمرج۸یکم

رۃمح۸۸اصبح۸۔۸اہ ۸رضحت۸احیجاہوھت ۸نویئ۸اؿ۸ہ۸ےکرپفرش۸وت۸۸رفاحین۸یامہر۸وی ۸ہکاگ۸

۔۸اس۸ےس۸ولعمؾ۸نوا۸۸ہک۸فہ۸بس۸اؿ۸ےک۸ڑبے۸ںیہ۸فرػ۸وتمہج۸رںیہ۸اےنپ۸ااکرب۸یک۸اہلل۸ہیلع

 ۔۸ےھتافرسک۸درہج۸نسح۸ااقتعد۸رےتھکرضحات۸اےنپ۸رمدش۸اک۸سک۸درہج۸ادب۸۸ہیہک۸

 رگدد از۸ در نخس۸ ہک۸ اج ۸ اے۸  میوگ ہن۸ دؽ۸  مغ

 دارؾ  راز۸  رقیف  ہک۸ ۸ہہن  وک۸  ثیدح   ںیا   منک

رکف ۸اگ۸ہک۸ومضمؿ۸دراز۸نوا۸اجات۸۸ؿاجؿ!۸اب۸ہن۸ایب۸یدؽ۸اک۸مغ۸اے۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔از۸روھک ر۸ے۸اب۸اس۸وگتفگےئ۸درد۸وک۸رصتخم۸رکات۸نو ۸اتہک۸اؿ۸وک۸رقیف

 اکلمرمدش۸ِ۸ضیف۸ِِؿ ایب۸در

 

 وبصمح  وتیئ رحس۸ ہب۸ وتفمح۸  وتیئ رفس۸  ہب

م۸  وتیئ دمل۸  ہب

 

ت

 

 س
بہ ن

 وثامب  وتیئ لمع۸ ہب۸ 

اک۸۸ٓاک۸ہ۸ینعی وتفح۸ںیہ۸رفس۸ںیم۸ےیل۸ےریم۸:اے۸دخاےئ۸اپک!۸ٓاک۸ہحیرتہمج۸فرشت

۸وبصح۸ے۸افر۸۸اید¬یک۸رقب۸وصقمد۸افر۸ابثع۸ِرسفر۸ے۸افر۸ںوتق۸ِرحس۸ٓاک۸ہ
ِ
امہرا۸اجؾ

راض۸امہرا۸۸یک۸تشہب۸ے۸افر۸اامعؽ۸ےس۸ٓاک۸ہ۸ےیل۸ےاک۸قلعت۸ریم۸ٓاک۸ہ۸۸ںیمبلق

 وثاب۸ے۔

 ۔ف۸وخیش۸یرفز۸شیاغلت:۸وتفح:۸اشک۸حِّ

 اکرف    بیصنِ   ابدش  ٓاشت۸   وسز۸  وگدنی

 دیؾدن  ںوبہل۸   زج۸  وت۸  ٓاشت۸  ز   رحمفؾ

۸اںوبہل۸وک۸بس۸ ے۸ے۸افر۸ںیم۸ےیلہک۸ٓاگ۸اکرفف ۸ےک۸۸ولگ۸ ےتہ۸ںیہرتہمج۸فرشتحی:
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 ۔اھکیٓاشت۸تبحم۸ےس۸رحمفؾ۸د۸ےس۸ڑبھ۸رک۸ٓاک۸یک

 اہندؾ اج ۸  وگشِ  سب۸ دؽ۸  ۂچیدر رب۸  نم

 دیؾدن  بل۸  ف۸ ددنا ۸  ؾدینش  اہن ۸   رازِ 

 ۸رپ۸اینپ۸ہچی ے۸بلق۸ےک۸در۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:
ِ
۸رفح۸اک۸اکؿ۸اگل۸راھکے۸افر۸اعمل۸رقب

 ۔ددناؿ۸ف۸ےب۸بل۸ےس۸انس۸ے۸ےب۸یبیغ۸وک۸اہفت۸ِہیفخم۸ےک۸ارسارِ ۸یدخافدن

 رتمح  اثنرِ   رکدے۸   اناہگ ے۸   دنبہ۸    رب

 دیؾدن ببس۸ را۸ ٓا ۸ وت دح۸  ےب۸  فطل۸  زج

۸اگراس۸رتہمج۸فرشتحی: ۸رپ۸ااچکن۸قح۸اعتٰیل۸انگہ ۔۸اے۸رتمح۸ ے۸ابرش۸رفامیئ۸یک۸دنبہ

 ۔اس۸رتمح۸اک۸ببس۸زجب۸ٓاک۸ےک۸رکؾ۸ف۸فطل۸ےک۸افر۸ھچک۸ںیہن!دخاےئ۸اپک

 دیہد دف  اے۸ امدننت۸  دیہسگ۸اسیق  اے

 دیؾدن    رعب۸    ادنر۸     دباین  مجع۸  ادنر

۸ٓاک۸ےس۸ڑبھ۸رک۸ابضیف۸اس۸زامہن۸ںیم!زییربت۸نیاکلم۸سمش۸د۸اے۸رمدشِرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ایرعب۸ف۸مجع۸ےک۸ادنر۸ہن۸اپ۸وجتسج۸ںیم۸مہ۸ ے۸اینپ

 دہایپ وشؾ۸ وخد۸ زک۸   ابدہ۸    زیرب   دنچا 

 دیؾدن  بعت۸  از۸  ریغ۸یتسہ۸یوخد۸اکدنر

اان۸انف۸ےس۸۸یہک۸ریم۸دےیجیاے۸رمدش۸!۸ےھجم۸اجؾ۸رقب۸ف۸رعافؿ۸اس۸دقر۸الپرتہمج۸فرشتحی:

۸۸لیدبت ۸ینیب۸وی ۸ہکنواجفے۔ ۸وخد ۸روسایئ۸ںیم۸ةکت۸افر        ےک۸ںیم۸زجب۸ذعاب۸رفح۸ف

 ۔اھکی ے۸ھچک۸ہن۸د

 دماین   زحؿ۸  اجےئ۸  رہشت۸  امجؽ۸  در۸   زج

 دیؾدن فرب۸ اطےئ۸  فدحت۸ ومخؽ۸ در۸  زج
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۸رت۸افر۸ابثع۸اکرماین۸ذیافر۸ذل۸ےک۸امجؽ۸اک۸مغ۸درالص۸مغ۸اجفداین۸ٓاک۸ہرتہمج۸فرشتحی:

۸ںیم۸اتلم۸زجب۸ٓاک۸ےک۸اخاصؿ۸ےک(۸افر۸ٓاک۸ےک۸اسھت۸اہنتیئ۸ںیہن۸ںیہک۸ںیم۸مغ۸داین۸ہیے)۸

 ۔ںیہن۸شیع۸ںیہک۸ںیم۸ےک۸وسا۸داین۸وغشم ی۸ذرک۸ف۸رکف۸یک

 رکشوت اے۸ ف دہش۸ ے۸ا ف۸اے۸رمق۸وت۸۸سمش  اے

 دیؾدن  بسن۸   وت۸    زج۸   وت۸  دپر۸  ف۸ امدر۸  اے

امہرے۸دہش۸ف۸رکش۸۸افر۸ٓاک۸ہ۸امہرے۸سمش۸ف۸رمق۸ںیہ۸ٓاک۸ہ۸!اے۸رمدشرتہمج۸فرشتحی:

 ۔اھکیہن۸د۸ ے۸ںیہک۸بسن۸ںیم۸اع ی۸ٓاک۸اسیج۸ام ۸ابک۸ںیہ۸امہرے۸رفاحین۸افر۸ٓاک۸ہ۸ںیہ

 اہ دؽ۸ لضف۸ ف۸ الص۸ اے۸  زیربت سمش۸ اشہ۸  اے

    ےب
 
 دیؾدن  ربط۸  کی  نم۸  فوجدت۸   رصبہ

۸اے۸ولقب۸اطنیبلزیاے۸اشہ۸سمش۸ربترتہمج۸فرشتحی:       ابب۸لضف۸۸ےیلےک۸۸ف۸اسنیکل۸!

 ؎۸۸  وجھکرف ۸ےک۸رصبہ۸ںیہ۸رعمتف۸یک۸ےیلف۸رتمح۸ٓاک۸امہرے۸

 یقیقح۸قشع۸ِدرایبِؿ 

 میوگ  ٓااتفب۸  ز۸  ہمہ۸   ٓااتفمب۸  الغؾ۸  وچ

۸ہن۸ہن

ب

 

 میوخاب۸وگ۸ثیِبش۸رپمتس۸ہک۸دح۸ش

۸یک۸رفینش۸ٓااتفب۸یک۸ٓااتفب۸اک۸الغؾ۸نو ۸وت۸ںیم۸ٓاک۸ےسیج۸ںیم۸وچ ۸ہکرتہمج۸فرشتحی:

 رکف ۔۸۸ابںیت۸رات۸نو ۸افر۸ہن۸رات۸اک۸الغؾ۸نو ۸ہک۸وخاب۸یک۸رکات۸نو ۸۔۸ہن۸ںیم۸ابںیت

ےت۸ےھت۸ارثک۸اؿ۸ولوگ ۸وک۸اھکل۸رک۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاالتم۸اھتون۸رعش۸رضحت۸میکح۸ہی:اابتنہ

ہک۸ولگ۸وخاب۸ےس۸تہب۸ڈرےت۸۸ایافر۸اراشد۸رفام۸،التبم۸رےتہ۸ےھت۸ےک۸رکچ۸ںیم۸وج۸وخاںو ۸ہ

اتلج۸نوا۸۸اےنپ۸وک۸دفزخ۸ںیم۸صخش۸رہ۸رات۸وک۸وخاب۸ںیم۸اتہک۸نو ۸ہک۸ارگ۸وکیئ۸افر۸ںیم۸ںیہ

فہ۸هللارکات۸ے۸وت۸اؿ۸اشء۸ا۸رےک۸اطمقب۸اایتخ۸تعینوےئ۸اامعؽ۸تنس۸ف۸رش۸ےتگافر۸اج۸ےھکید
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 ُع ار وت۸اھٹ۸رک۸۸ےھکیاجفے۸اگ۔اہ ۸بج۸رُبا۸وخاب۸د۸تنج۸ںیم
 ن  ٰط ی  الش ر  نر م   الل  ب   ذُ و 

  ج  ال ر 
 ۔ػ۸راکتھر۸دے۸افر۸ےب۸رکف۸نواجفےفر۸زپھ۸رک۸ابںیئ۸ی 

 اتبمب   اہ۸  رخاب۸   ہب۸  ٓااتفمب۸   وچ   دقبؾ

 میوگ  رخاب۸  نخس۸  امعرت۸  از۸  رگبزیؾ

۸تنس۸ےک۸اطم۸یبج۸ریمرتہمج۸فرشتحی: ۸ںیمراتفر تنس۸ےک۸ٓااتفب۸ےس۸۸قب۸ے۸وت

 وگتفگےئ۸اجمدہات۸۸زیا ےس۸رگ۸یف۸نت۸رپفر۸شیع۸رفنش۸نو ۸افر۸ںیم۸ یھ۸ںیم۸ریاون ف

ےس۸رفح۸۸وخااشہت۸ےک۸ہعلق۸وک۸ڈاھ ے۸ہ۸ینعینت۸۸ریاین  ف۸وی ۸ہکنت۸رکات۸نو ۸ رخایبف

 ۔نت۸رپ۸بیِے۸رخت۸ػرفح۸وموق۸ریمعت۸ِایے۸وگ۸ےس۸رفنش۸نویت۸یونر۸رقب۸دخافدن

 ؾریگ   الہل۸   رف۸ ف رک   زرفعاین  زنیبج

 میوگ احسب۸  تفص۸  اروغاین رسکش۸ ہب

اشؿ۸ف۸وشتک۸۸الہل۸یک۸لگ۸ِےس۸ںیم۸یناشیپ۸زرفعاین۸اے۸رمدش!۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 رکات۸نو ۸۔۸ؿتبحم۸ےس۸تفص۸احسب۸ایب۸اکشِ ۸احلص۸رکات۸نو ۸افر۸ٓاک۸ےک۸اروغاین

 ۔(ثاکش۸)ایغۂتغل:۸رسکش۸:۸رطق حِّ

 اکحتی

رکےت۸ےھت۸ہک۸۸ایامرف رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یرے۸رمدشرضحت۸ادقس۸وھپوپلرامہ

دفون ۸اہوھت ۸ےس۸اےنپ۸ٓاوسنؤ ۸وک۸مامؾ۸رہچہ۸افر۸۸ہیلع۸هللا۸رۃمح یامہرے۸رضحت۸اھتون

اراشد۸اس۸فتق۸رفامےت۸۸ہیرکےت۸ےھت۔۸افر۸۸رپ۸لم۸ایل۸ٓاوھکن ۸رپ۸ےتلم۸نوےئ۸مامؾ۸داڑیھ

فل۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸۔۸ارقح۸ؤمابمرک۸رپ۸ےتلمۂفرح۸رہچ۸بج۸اےنپ۸ٓاوسنؤ ۸وک۸ایس

وقنمؽ۸ے۸۸تیرفا۸ہی ںیم۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸اصبح۸ثیادحل۸ہفل۸رضحت۸خیشاحصہب۸ؤم۸ایتاکح

ٓاگ۸اس۸ےصح۸۸ےگ۸دفزخ۸یک۸ںیہک۸دخا۸ےک۸وخػ۸ےس۸ےلکن۸نوےئ۸ٓاوسن۸اہج ۸کت۸گل۸اجف

۸ہک۸ہنع۸اک۸ومعمؽ۸اھت۸اعتٰیل۸هللا۸ریض۸احصیب۸کیرظن۸ا۸ےک۸ِشیپ۸تیرفا۸افر۸ایس۸رپ۸رحاؾ۸نویگ

 رکےت۸ےھت۔۸۸رپ۸لم۸ایل۸افر۸داڑیھ۸ےرہچفہ۸ٓاوسنؤ ۸وک۸
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 اکحتی

۸وھپوپلر۸کیا ۸رضحت۸رمدشان زپاھ۸ ے۸۸فیرش۸یاخبر۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یابر

التفت۸۸ِؿ اک۸ومعمؽ۸اھت۸،۸درا۸فیالتفت۸رش۸راےتس۸ںیم،اولعلؾ۸اجرے۸ےھت۸دمرہس۸تیب

ٓااجےئ۸وت۸ھجمس۸ول۸ہک۸داع۸وبقؽ۸۸رفان۸ارتخ!۸بج۸داع۸ںیم۸ہک۸میکح۸ایافر۸اراشد۸رفام۸ایوتفق۸رفام

 : ںیہ۸ںیمسق۸نیت۸یک۸ے۸ہک۸وبقتیل۸فل۸رعض۸رکات۔۸ارقح۸ؤمنویئگ

 فتق۸اطع۸نواجفے۔۸ایس۸ںیم۸ہ۸داین (۴

 ےس۸ےلم۔۸۸ےلم۸رگم۸اتریخ۸ںیم۸داین (۰

۸ذات۸اےنپ۸دنبف ۸یک۸ف۸میکح۸۔۸افر۸فہ۸رمیحاطع۸رفامںیئ۸ہن۸اطع۸نو۸ٓارخت۸ںیم۸ںیم۸داین (۱

 ابربخ۸ے۔۸۸ایدہ۸زوتمکح ۸ےس۸یک۸رتتیب

 اکحتی

ہک۸۸ایزبرگ۸ ے۸رفام۸کیےس۸وقنمؽ۸ے۸ہک۸ا۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸رضحت۸اثتب۸انبین

ہک۸سج۸داع۸۸ایسک۸فرح؟۸رفام۸:لچ۸اجات۸ے۸۔۸ولوگ ۸ ے۸وپاھچ۸اتپاک۸۸وبقتیل۸داع۸یک۸ےھجم۸اینپ

وت۸۸ںیدؽ۸دڑھےنک۸ےگل۸افر۸ٓاوھکن ۸ےس۸ٓاوسن۸ہہب۸زپ۸،دبؿ۸ےک۸ابؽ۸ڑھکے۸نواجںیئ۸ںیم

 ۔۸ہک۸فہ۸داع۸وبقؽ۸نویئگھجمس۸ول

 دؾابقیک    ہک۸   دخبا۸   زادؾ۸   ٓااتفب۸   ز    وچ

 میوگ  اماتہب۸    ز  ہن۸   زرہہ۸   ز۸    ؾزرین   ہن

 ۸رفاحین۸رپفرشِ ۸یبج۸ریم: رتہمج۸فرشتحی
ِ
( رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییربت۸نی)سمش۸ادل۸نید۸ٓااتفب

۸ا۸ے(۸مک۸ںیہنسگرںیم۸ ریاؿا۸ااشلؿ۸ابداشہ۸ےس۸)وج۸میظع۸دے۸وت۸دخبا۸ابقیک۸ےس۸نویئ

اس۸۸دفتل۸ یھ۸یک۸تفہ۸امیلق۸۸ایک۸ددفتل۸ے۸ابقیک۸یدفتل۸ڑب۸ةسن۸عم۸اقحل۸یک۸ینعینو ۸

 ےک۸اسےنم۸ےب۸فتعق۸ے۔

 ۔(ثا۸ے۸)ایغسگر ںیم۸ریاؿااشلؿ۸ابداشہ۸ا۸:۸میظعدابقیکتغل:۸۸حِّ
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م ف۸ ومخش۸  دنکب۸   دمتس۸ ز  دمل۸ ربد۸   وچ

 

ست
م

 

 میوگ رقاب۸ از۸ نخس۸ ردس۸اسحشم۸ نم۸۸وچہب

وت۸ےھجم۸اخومش۸رےنہ۸اک۸مکح۸دے۸۸ایل۸دیدؽ۸رخ۸ارمدش۸ ے۸ریم۸ےبج۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

تبحم۸ھجم۸کت۸۸فرػ۸ےس۸غیت۸ِرمدش۸یک۸ےبج۸ریم۸وی ۸ہکتسم۸نو ۸۸راہ۸ے۸افر۸ںیم

۸ںیم۸ؿا۸سج۸فرح۸غیت۸ینعیوگتفگ۸رکف ۸اگ۔۸۸یک۸غیت۸ِؿ اب۸ا۸ے۸وت۸ںیم۸فالص۸نویکچ

ررفػ۸اک۸نوات۸ے۸ٓاسپ۸ںیمے۸افر۸۸نویت

ظ

مغ
دؽ۸اےنپ۸رمدش۸۸افرح۸ریم۸ایس۸العہق۸رظػ۸ف۸

 ۔۸ںیہ۸دؽ۸ںیم۸ےےک۸ے۸افر۸فہ۸ریم۸ؿلثم۸ا۸ےیلےک۸

 اغلت:۸۸اسحؾ:۸ولتار،۸رقاب:۸این۸حِّ
ِ
 ۔(ث)ایغ۸غیت۸ؾ

 ف۸ارسار۸ف۸اعمرػ۸اقحقئ

 ایرؾ  نسح۸   امجِؽ   ز  یدینش ارگ۸   ربخے

 دنارؾ   ربخ۸   ںیز نم۸ ابمش۸ ہتفگ۸  تسم۸رس

ےک۸۸نیوبحمب۸رمدش۸سمش۸ادل۸ےارگ۸وت۸ ے۸ھجم۸ےس۸ریم!اخمبطاے۸رتہمج۸فرشتحی:

۸ایب ۸ںیم۸ؿامکالت۸اک ۸ے۸وت ۸فاریگتف۸ویایگ ے۸د۸انس ۸ےھجم۸اےنپ۸۸ایک۸ؿایب۸ںیم۸افر       نواگ

 ۔ھچک۸ربخ۸ںیہن۸یک۸ؿایب۸ومضمِؿ 

 نک  اہن ۸  زںیم گت۸ ہب۸  را۸  ےلگ۸  ام   ز ایب   وت

 ذعارؾ   رمق۸  ٓا ۸ نم۸ ہک۸  ٓارد۸ رسرب۸  اہبر۸   ہب

۸تبحم(۸وک۸اےنپ۸بلق۸یک۸لگ)رمدش۸یک۸ےارگ۸ریم!اے۸اخمبط۸وت۸ یھرتہمج۸فرشتحی:

۸ےرفامن۸نورک۸ریم۸اہیہٰل۸رعمتف۸ف۸تبحمِ ۸ادنر۸ےس۸اہبرِ ۸ےرکےل۸وت۸ریت۸ہوپدیش۸ںیم۸زنیم

 نو ۔۸الف ۸رمق۸ذعار۸اک۸ضیف۸ہک۸ںیم۸رکاتم۸اک۸ااہظر۸رکے۸یگ۸سمش۸یک

 ۔رسکب۸نیع۸۔ذعار:۸رشخر :تغل حِّ



  

  

رزی 264 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 رپا   ہب۸  را۸ ہتفخ۸  دِؽ   دبرا ۸    رپداہ  ہمہ

م۸ الص۸  وت۸  اے۸  ہلہ

صل

 اطمرؾ  وت۸  انجبب۸  ا

رکدف۸۸ارمامؾ۸رپدف ۸وک۸اچک۸رکدف۸افر۸وسےئ۸نوےئ۸دؽ۸وک۸دیب۸!اے۸ولوگرتہمج۸فرشتحی:

رپفاز۸۸یامہر۸فرػ۸یک۸سپ۸ٓاک۸ہ۸الص۸ںیہ۸امہرے۸الص۸ےک۸ یھ۸ٓاک۸ہ۸!افر۸اے۸دخ۸ا

 ے۸(۸ہیبنت۸ہگج۸ے۸۔۸)ہلہ۸درالص۸الہ۸اک۸ففخم۸ے۸ۂملک۸یک

 ابدش  دیدپ  ی گۂ۸ ز  وکین   رفزِ   ہک۸  دخبا

 انکرؾ در ںواصؽ۸ ٓااتفشب۸  دیٓا در۸  ہک

۸ےحبص۸وک۸ریم۸ابمرک۸افر۸ااھچ۸نواگ۸ہک۸سج۸دؿ۸یک۸تیدخبا۸ہک۸فہ۸دؿ۸اہنرتہمج۸فرشتحی:

 
ِ
 رت۸نواگ۔۸بیرقرکؾ۸ھجم۸ےس۸۸وبحمب۸رمدش۸اک۸ٓااتفب

 ۸حِّ
فّ

 

ح
م

 رجف۔۸ف۸ے۸حبصِتغل:۸ی گۂ:۸۸اگپہ۸اک۸

 لگ۸تیاکح دنکب۸ وسنس۸ ہک۸ نک۸ ومخش۸  وت

 اہبرؾ۸ ون  ردیس   ہک۸   نشلگ۸   اشدہاؿ۸  رب

وک۸ٓااکشر۸۸زییسمش۸ربت۸ِؿ احؽ۸وخد۸اضیف۸ا!۸وت۸اخومش۸نواج۸ہک۸ریتاے۸رفیمفرشتحی: رتہمج

 رکات۸ے۸۔۸ؿون۸وک۸ایب۸اہبرِ ۸ےئ۸نمچ۸یکرکراہ۸ے۸سج۸فرح۸ہک۸وسنس۸زبابؿ۸احؽ۸اہلگ

 نمچ۔۸وبحمابِؿ ۸ایتغل:۸اشدہاؿ:۸عمج۸اشدہ۸۔۸وبحمب:۸رماد۸اہلگےئ۸نمچ۸۸حِّ

 رقارؾ زنم۸ رفد۸ ہب۸ نم۸ اشدہ۸  ردیس   وچ 

 رشارؾ  دبؽ۸  زبدن۸  ٓادم۸  نم۸   اقملب۸    وچ

۸نوےت۸ںیہ۸ےریم۸زییرمدش۸سمش۸ربت۸ےبج۸ریمرتہمج۸فرشتحی: ۸یک۸اپس ۸اؿ       وت

فہ۸اےنپ۸بلق۸۸وی ۸ہکرقار۸ف۸وکسؿ۸اڑ۸اجات۸ے۸۸اےس۸ریم۸ضیف۸قشع۸قح۸ےک۸ااکعنسِ ۸ٓاشتِ

 ؎۸  اڑاےت۸ںیہ۸ای اگنچر۸ادنر۸قشع۸یک۸ےریمرک۸بلق۸ےک۸اقملب۸رھک۸۸ےٓاگ۸وک۸ریم۸یک
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 یک    لفحم۸     مشِ    ول۸   زپیئگ   دیمیھ  ہک۸   ایٓا وکؿ۸   ہی

 یک    دؽ۸    ای اگنچر   ںیگل  اڑ ے۸  وعض۸  ےک۸   وگنتپ 

 

 انزا   ف۸ رس وچ۸ دقے۸ ہب۸ رخاام ۸  ینک  سگر  وچ 

 ٓارؾ  رب   اغف ۸   وت۸   ےیپ  ا ریح دہ ۸ ز  وشبؾ

اپس۸لثم۸رسف۸انزا ۸ےک۸۸ےاے۸وبحمب۸رمدش!۸بج۸ٓاک۸رخاام ۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

ب ۸ھکیٓاک۸وک۸د۸اؿےب۸وخد۸ف۸ریح۸وت۸ںیم۸الےت۸ںیہ۸فیرشت ب
ل

 

ا رک۸غ

ع

ف۸اغف ۸دنلب۸۸ےس۸انہل۸وخیش۸ۂ

۔۸۸قشع۸وخب۸ےتھجمس۸ںیہ۸ذفؼ۸افر۸الہ۸ِسج۸وک۸الہِ ۸اک۸رفان۸ ےتہ۸ںیہ۸رکات۸نو ۔۸اس۸وک۸وخیش

فملس۸ےس۸۸ہیلع۸هللا۸ارکؾ۸یلص۸روسِؽ ۸ہنع اعتٰیل۸هللا۸نب۸بعک۸ریض۸سج۸فرح۸رضحت۸ایب

۸ںیہمت۸ہک۸ںیم۸ایرفام۸ہی ے۸اہمترا۸انؾ۸ےل۸رک۸۸!۸قح۸اعتٰیل۸ربخ۸نس۸رک۸رف ے۸ےگل۸ہک۸اے۸ایب۸ہی

۸اکانئت۸ت۸ے۸ہک۸اخقلِسک۸دقر۸اقمؾ۸ّرسم۸ےیلہک۸دنبہ۸ےک۸۸انسؤ ۔۸املعء۸رفامےت۸ںیہ۸ہنیبۂروس

 ۔اک۸رفان۸اھت۸رفان۸وخیش۸ہی۔۸سپ۸اس۸فتق۸زابؿ۸ےس۸ںیل۸اس۸اک۸انؾ۸اینپ۸میومالےئ۸رک

ے۸  نک۸وت۸۸دخباےئ
لغف

 اچرک  ِشیپ۸دیہب۸زم 

 اج ۸اپسرؾ۸دیزم۸یربا ۸دےل۸ہک۸ربد۸ہک

۸اے۸رتہمج۸فرشتحی: ۸رفیمزییرمدش۸ربتدخبا ۸الغؾ ۸اےنپ۸اس ۸انع۸!ٓاک ۸دیزم۸تیرپ

اجؿ۸رقابؿ۸رکان۸۸رپ۸ڑبھ۸رک۸ٓاک۸اس۸ےس۸ یھ۸ے۸ںیم۸دؽ۸وج۸ایل۸اہک۸ٓاک۸ ے۸ریم۸رفامےیئ

۸      اےنپ۸رمدش۸رضحت۸یدنہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸اچاتہ۸نو ۔۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸جمفب

۸ےک۸فتق۸اتہگن۸ےک۸ےھچیپ۸اکوپنر۸ےس۸رفایگ۸یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاالتم۸ومالان۸اھتون۸میکح

 رٹکلک۸ےھت۸نکیل۸اس۸فتق۸فاہ ۸فہ۸ڈیٹپ۸احال ۸ہکفار۸دفڑ۸رے۸ےھت۸۸ویاہن۸فارہتف۸ف۸دےھچیپ

 ؎  ااعشر۸زپےتھ۸اجرے۸ےھت۸۸ہی احؽ۸ںیم۸رکراہ۸اھت۸۔۸ایس۸انومس۸اؿ۸رپ۸رمکحاین۸قشع۸دنمشِ

اب۸   دؽ
 
 ے  وک۸ نو ے۸ دجا۸ اب۸  رک۸  اھٹ۸   ےس۸   ولہپ۸   ر

 ے وک۸ نو ے۸  ایک  ہی   ے  تمایق  ایک ے۸ بضغ۸   ایک

 ے   وک۸  نو ے۸  دفا۸  رپ۸  مت۸   وکیئ    رہھٹف۸    ذرا۸    اک
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قشع۸بج۸۸یہی!رسخف۸ےھت۸۔۸ٓاہ۸۸اےنپ۸رمدش۸ےک۸اریم۸ہیلع۸هللا۸وخاہج۸اصبح۸رۃمح۸رضحت

 ْیغ لع وضع الص وی ۸ہکروسا۸نوات۸ے۸۸ںیم۸دفون ۸اہج التبم۸نوات۸ے۸وت۸۸اجمز۸ںیم

الہ۸قح۸رپ۸دؽ۸ف۸اجؿ۸دفا۸رکات۸ے۔۸۸ریغِ ۸ایقح۸۸ےک۸ببس۸فہ۸اعقش۸اظمل۸نوات۸ے۸وج۸ریغ۸ِحمل

 ۸ہیرسام۸یتمیق۸ہیدؽ۸ف۸اجؿ۸اک۸
ِ
رپ۸ فاول ۸هللافر۸ا۸اشہنٗ اعتٰیل۸یقیقح۸قشع۸ف۸تبحم۸اک۸بج۸وبحمب

امؽ۸نوات۸ابرماد۸ف۸اکرماؿ۸افر۸اہبر۸ِاجفدا ۸ےس۸امال۸ںیماہج ۸ اعقش۸دفون ۸ہیدفا۸نوات۸ے۸وت۸

ے۸؟۸اس۸اک۸وجاب۸۸نویتکس۸ےس۸تبحم۸ےسیک۸اعتٰیل۸هللا۸ےھکیےہک۸ہک۸دبفؿ۸د۸ے۔۸اب۸وکیئ

 ۔ںیالمہظح۸رک۸ںیم۸تیاس۸اکح

 اکحتی

۸ےس۸رعض۸ایک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یاالتم۸ومالان۸اھتون۸صخش۸ ے۸رضحت۸میکح۸کیا

ے۸ہک۸تبحم۸وسحمس۸رکات۸نو ۸ھجم۸وک۸بجعت۸۸یک۸اشہنٗ قح۸اعتٰیل۸اےنپ۸بلق۸ںیم۸ہک۸ںیم

۸وھکید، ،رشط۸ںیہن۸انھکید۸ےیلہک۸تبحم۸ےک۸۸ای۔۸اراشد۸رفامنویئگ۸تبحم۸ےسیک۸ہی ےھکیدبفؿ۸د

 ؎  ںیہن۸اھکید۸اجؿ۸وک۸یھبک۸احال ۸ہکاجؿ۸ےس۸تبحم۸وسحمس۸رکےت۸نو۸۸مت۸اینپ

 رظن  در۸   ینیب   ہن۸   یم   را   اف   وت۸  رگ

 ارث       اباہظرِ        اام        نک۸       مہف

 رفمت                                                                                      

 وغر۸رک۔۸۸ںیم۸ اشنوین۸وت۸دخاےئ۸اپک۸یک۸اتھکید۸وت۸دخا۸وک۸ںیہن۸ارگ

 اکحتی

سک۸فرح۸اچہپاتن۸۸ےھکیدخ۸ا۸ ے۸وپاھچ۸ہک۸دخا۸وک۸دبفؿ۸د۸رکنمِ ۸ےس۸ یس۸یدبف۸کیا

ہک۸۸ںیہ۸یتید۸وگاہ  اینگنیم۸یک۸افٹنْیالبع تدل عل ۃالبرعہک۸۸ایے؟۸اس۸ ے۸وجاب۸د

فر فرکر ۔۸رکےت۸ںیہ۸نیقیافٹن۸رپ۸۸ےھکیے۸افر۸دبفؿ۸د۸ادرھ۸ےس۸افٹن۸ایگ۸ا یھ
ُض  ی  ارر 

ٓا ذراُة  ر راٍث ور َسر  َف 
ُ
ٍث الر  ذراُة  :

و 
ُ
ر
ُ
لر ب ف  الل رط    ترُدل ُ عر رب   ی 

 
  اْل

 
اشکدہ۸۸زنیم۸سپْی

 ؎  دے۸اگ۸ہن۸وگاہ۸وی ۸رکذات۸اپک۸رپ۸۸ف۸ریبخ۸ال۸اس۸فیطلافر۸ٓاامسؿ۸ربوج ۸فا۸رانو ۸فا ی
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 یک   اپ    شقن۸   وشیخ    ے۸    یتید    ےہک

 ے    ایگ    وکیئ    ےس۸   راہ۸   اس۸   ا یھ

 

   کیا  رہ
ّ
 نو   اتھکید  ہ وک۸ اس۸۸ںیم ہ۸ذر

 نو   اتھکید  ںیم تعنص۸  یک  اصعن۸  دلیل

ر                                                                                 

 

ت

 

 اخ

۸زفل۸ابکشمر۸لقع۸رب۸ے۸ڑباھےپ۸ںیم۸نوات۸ے،۸ٓاج۸نج۸یک۸افر۸اعریض۸قشع۸اجمز۸افین۸افر

 ؎۸  دؾ۸ولعمؾ۸نویگ۸زفل۸ڈبےھ۸دگےھ۸یک۸فہ

 رخ   ریپ   زتش۸   دؾ۸   اف۸   ٓارخ

 رفمت                                                                  

 داردن      ایع     ہچ۸     وخرشگن۸     شب۸    اے

 داردن۸       اہن ۸       درف ۸       تریس     رہ  ز

ر                                                             

 

ت

 

 اخ

۸ےلیزرہادنر۸ نکیل۸اےھچ۸ولعمؾ۸نوےت۸ںیہ۸اے۸ولوگ!۸تہب۸وخرشگن۸رہچے۸اظرہ۸ںیمرتہمج:

 ؎  االخؼ۸رھبے۸نوےت۸ںیہ

 رظن    ادنر     ینک     رگ     را۸     قح    ریغِ

 درگ       اتحمج۸         اتحمج۸         ےکی     دش

ے۸۸نویت۸ےیلےک۸۸هللا۸وچ ۸ہکتبحم۸۸الغؾ۸در۸الغؾ۸نواجات۸ے۸افررمدش۸یک۸اعقش۸ریغ۸ینعی

ق۸ یھے۸۔۸تبحم۸انھجمس۸انداین۸اس۸وک۸ریغ۸ےیلاس۸

ح
لل

    افر۸۸،ے۸دالخ۸نویت۸ںیم۸ابقحل۸ہ۸۸

 ۔ے۸افر۸رشًاع۸ولطمب۸ف۸وبحمب۸ے۸ہکلب۸یقیقح۸ںیہن۸یاجمز۸تبحم۸ِہی

 ابنج   ہب۸ رس۸ دفر۸ ز  وت۸  یئاین  ربؾ۸ رگ فا

 فارؾادیم    ینک   ہک۸  نک۸  رظن۸۸متیانع  ہب
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۸ےس۸اینپ۸وت۸ٓاک۸دفر۸ہ۸اک۸ومعق۸ںیہن۸ؾایق۸بیرق۸ےاے۸رمدش!۸ارگ۸ٓاک۸وک۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

ا۸داعےئ۸وصخیص

ع

ّ
 ۔ہن۸رفامےیئ۸ویسافر۸مہ۸وک۸ام۸رفامےیئ۸تیرفح۸رپ۸انع۸یاخص۸ےس۸امہر۸افر۸وتجب

۸ہیےس۸۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یوھپوپلر۸ارقح۸ ے۸اےنپ۸رمدش۸رضحت۸خیش:اکحتی

۸ا ے۸افر۸۸اجیت۸یلچ۸ے۸وج۸اڈنے۸دے۸رک۸دفر۸اہپڑف ۸ںیم۸ایڑچ۸کیرفامےت۸انس۸ہک۸اقز

۸اؿ۸ےس۸ےچب۸لکن۸ٓاےت۸ںیہ۸وک۸وتہج۸اچنہپیت اےنپ۸اڈنف ۸ےس۸زہارف ۸لیم ۔۸وت۸ے۸افر

۸ےک۸ابفوجد۸اانپ۸ارث۸داھکیت۸یسحےک۸دعُب۸ِ۸دینیرم۸وتاہجت۸افر۸داعںیئ۸رفاحین۸رکاؾ۸یک۸ےئافایل

۸دہعف۸خیش۸کیہک۸ھچک۸دمت۸ا۸رفامےت۸ںیہِٗدقس۸رسہ۸یاالتم۸اھتون۸۔۸اہتبل۸رضحت۸میکح۸ںیہ

دؿ۸وت۸رضفر۸۸دمت۸ھچ۸امہ۸ے۸فرہن۸اچسیل۸ے۸سج۸یک۸یررضف۸رہ۸انیل۸دختم۸ف۸تبحص۸ںیم۸یک

 رھپ۸طخ۸ف۸اتکتب۸ےس۸اکؾ۸لچ۸اجات۸ے۔۸اچےیہ رہ۸انیل۸ہ

 یرکد۸ہاندینش ف وت یہمہ۸دینش۸ںیا۸زنم

 دارؾ وخاب۸۸لیمِہچ۸ہک۸۸مشچ۸یتسب۸اہبہن ہب

ولعمؾ۸نوات۸ے۸۸اسیافر۸اظبرہ۸ا۸درد۸ینس۸دااتسِؿ ۸یاے۸رمدش!۸ٓاک۸ ے۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ایرفامد۸اہبہنےک۸ہبلغ۸اک۸۸افر۸دنین۸ںیہن۸ٓاک۸ ے۸انس۸ہہک۸

 اکحتی

۸ے۸ہک۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸تیاکح۸ےیلےک۸۸حیرشت۸تبحم۸ےک۸اس۸ونعاؿ۸یک

۸سلجم۸ںیم۸یک۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاےنپ۸رمدش۸رضحت۸اھتون۸اخاقنہ۸اھتہن۸وھبؿ۸ںیم۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع

فرػ۸۸ی۸رظن۸دفرسےس۸ایح۸ِتیرضحت۸اغ۸ےتھکیفرػ۸د۸احرض۸ےھت۸بج۸رضحت۸فاال۸یک

فرػ۸رظن۸رفامےت۸۔۸۸رکےت۸وت۸رضحت۸اؿ۸یک۸افر۸بج۸وخاہج۸اصبح۸رظن۸یچین۸رکےتیل

 ؎   ایرکد۸ؿاس۸ادا۸وک۸اس۸فرح۸ایب۸یک۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸ ے۸خیش

 یگ   اجےئ۸    ڈا ی   ہپ۸  ھجم۸   وت۸  رظن۸  وی 

 یگ   اجےئ۸   اٹہ ی  اگ۸  وھکی د  ںیم  بج
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اادنؾ

 

ش

 

  ہب۸  یبی

  

ت
 

 تشیوخ ف۸  اسین ؾ۸دنک  پ

۸ ربدس۸ دردؾ۸  دفاےئ۸  ربدس

 

 اخرؾ ہب۸   گلت

افر۸ےھجم۸امونس۸۸ےھجم۸اےنپ۸اسےنم۸اھٹبےت۸ںیہ۸زییرمدش۸سمش۸ربت۸ےریمرتہمج۸فرشتحی:

۸انبےت۸ںیہ ۸اؿ۸یک۸رکےک۸اانپ ۸دفا۸ےےس۸ریم۸تیاس۸انع۸افر ۸رجہ۸وک ۸ف    فاصؽ۸۸ےئدرد

 
ِ
۸اس۸فرح۸اے۸رمدش۸قح(اطع۸نویت۸)رقب     ےریم۸ہدیمح۸االخِؼ ۸ٓاک۸ےک۸!ے۸افر

 ۔رکراہ۸ے۸اتم رثے۸اخر۸وک۸ٓاک۸اک۸لگ۸ریم۸ینعی انبرے۸ںیہ۸ہدیمح۸االخِؼ ۸وک۸ یھ۸ہلیرذ۸االخِؼ 

 اطتق  امندن۸ درگ۸ وچ۸ اخشم۸ اگنر۸ اے۸ دشؾ۸

 ٓارؾ  رسرب الہؽ۸  وچ۸ دبرت۸ وچمہ۸ رفےئ۸ ز ہک۸

۸ںیمرتہمج۸فرشتحی: ۸۸اے۸رمدش! ۸نو  ۸ٓاک۸ےک۸اسےنم۸اخومش۸نوات              ٓاک۸۸ہکوی 

 ۔رس۸ومندار۸رکف ۸ےسیک۸فرح۸ںیم۸اکلم۸ےک۸اسےنم۸الہؽ۸یک۸دبرِ ۸ےسیج

 اطختب  الحفِت  ہب۸ ٓااتفتب۸  وچ۸  رےخ۸   ہب

 رسدؾ ف۸ رگؾ۸ ٓاہ۸ رفد۸  یم رہ۸ اسہل۸ زہار۸  ہک

 ۸ٓاک۸ےک۸ٓااتف۸ب۸ےسیجرتہمج۸فرشتحی:
 
ہک۸رہ۸اصبح۸ةسن۸اک۸نوات۸ے(۸۸)اسیج۸ونراین۸رہچہ

۸ٓاک۸ےک۸ ۸راہتس۸ریم۸ےس۸قح۸اعتٰیل۸اراشدات۸ےک۸ضیف۸ونراینافر           یاک۸زہارف ۸اسؽ۸اک

فل۸رعض۸رکات۸ے۸رمدش۸اصبح۸ةسن۸ےک۸ے۔۸ارقح۸ؤم۸ٓاہ۸رگؾ۸ف۸رسد۸ےط۸رکیتیل

ےط۸نواجات۸۸افر۸ذرک۸ف۸لغش۸ےس۸ یھ۸اتابعد۸یاک۸راہتس۸وھتڑ۸اسھت۸رہ۸رک۸تہب۸دلج۸قح۸اعتٰیل

 ۔ع۸ےاتم۸اک۸اامج۸ےئے۸افر۸اس۸رپ۸مامؾ۸افایل

 رکدؾ اکشر۸  ےریش رکدؾ۸ اکر۸ ہچ۸  ایرب

 دارؾ  رمزغار۸ دص۸  اف۸ ےئپ۸ از۸  ہنیس  در

۸ںیم۸ے۸افر۸اےنپ۸ےنیس۸اک۸اکشر۸ایک۸ریش۸ای ے۸قشع۸اک۸درد۸ےل۸رک۸وگ۸ںیم۸!ایربرتہمج۸فرشتحی:

اعقش۸اک۸رفض۸ے۸ہک۸فہ۸۸ینعی ایرچااگہ۸افر۸زبسہ۸زار۸وک۸اس۸ےک۸وحاےل۸رکد۸انمتؤ ۸یک۸اینپ
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 ؎   ےک۸وسا۸مامؾ۸انمتؤ ۸وک۸رظن۸ادناز۸رکدے۸۸۸۸۸اعتٰیلقح

 نویئگ    رتصخ۸    ےس۸   دؽ۸   انمت۸     رہ

 نویئگ    ولخت۸   وت۸   اب۸   ٓااج۸   وت۸   اب

 اکحتی

وک۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاالتم۸اھتون۸رعش۸زپاھ۸وت۸رضحت۸میکح۸ہیوخاہج۸اصبح۸ ے۸

  اس۸رعش۸۸نوات۸وت۸ںیم۸الھک۸رفہیپ۸کیاپس۸ا۸ےارگ۸ریم۸ایہکرسمفر۸نورک۸رفام۸افرفدج۸ٓاایگ

۸دہ ۸ے۸ہک۸رضحت۸اھتون اتد۸ہیرپٓاک۸وک ۸نوات ۸اس۸ےس۸ولعمؾ           ے۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ی۔

 ۔ایرفام۸اراشد ہیےک۸وط۸ر۸رپ۸۸ہیوسحمس۸رکےک۸اس۸ےک۸رکش۸اس۸معن۸وک۸بلق۸ںیم

 ؾزیتس  یم ابقشع۸  زیؾرگ ارگ۸ وخد۸  نم

 دارؾ اکر۸   وت۸ اب  نم۸  زییرگ  اجک۸  وگدی

ے۸۸ اتٓافاز۸د۸ہیاس۸اظمل۸قشع۸ےس۸اجؿ۸ڑھچا۸رک۸اھبانگ۸اچاتہ۸نو ۸وت۸ےھجم۸۸ارگ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ؎   ے۸دیاترخ۸ےیلرھب۸ےک۸۸منج۸رفگ۸ے۸زدنیگ۸ہی ینعیہک۸اہک ۸اجات۸ے۸ےھجم۸ھجت۸ےس۸اکؾ۸ے۔۸

 ےھجم      ے۸    تبحم۸    دردِ     یرت     رمع۸     مامؾ

 ںیم   اتسلگ ۸    اید  اگل ے۸    ہن۸   دؽ۸   ےس    یس

ر                                                                                         

 

ت

 

 اخ

 ے       ںیہن      ٓازاد۸     یھبک      تبحم۸        اپدنبِ

 ے   ںیہن   داعیم   وکیئ   دؽ۸   اے۸   یک   دیق   اس

د                                                                              

 

ت
 فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمب

 ۔کت۸ہک۸ومت۸ٓاےچنہپ۸اہی ےگل۸رنو۸۸ابعدت۸ںیم۸ہک۸اےنپ۸رب۸یک۸اراشد۸رفامےت۸ںیہ۸اعتٰیل۸قح

ر

 

ب
 انرص ہ ۸  دخا امرا۸ انعرص۸  ںیاز  رب

 دارؾ ارطضار۸ رگ۸ انرظ۸ امہ ۸  اجِؿ   در
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۸نو ے۸رپ۸ومالان۸رفامےت۸ںیہ۸قشع۸ےک۸اجمدہات۸ےس۸مسج۸ےک۸الرغ۸ف۸فیعضہمج۸فرشتحی:رت

 ؎  وت۸انعرص۸ےک۸ظفحت۸ےس۸ےب۸رپفا۸نواج۸ہک۸اعوقش ۸اک۸دخا۸انرص۸ے!ہک۸اے۸اعقش۸

 دنک   اج ۸   دصقِ  ابر۸  دص۸   اضق۸  رگ

 دنک   درام ۸    ددہ۸   اج ت۸   اضق۸   مہ

 رفمت                                                                        

ےھجت۸۸ے۸وت۸اضق۸ہ۸اجؿ۸اک۸دصق۸رکیت۸یڈاؽ۸رک۸ریت۸اجؿ۸رپ۸البںیئ۸یارگ۸اضق۸وس۸ابر۸ریترتہمج:

 ؎  ے۸۔۸ہکلب۸۸۸۸رکیت۸درامؿ۸ یھ۸اے۸افر۸ریت۸اطع۸رکیت۸اجؿ۸ یھ

 را           میلست             رجنخ۸ِ            اگتشکِؿ 

 اہ       رگید    بیغ    اجؿ۸   از۸   زامؿ   رہ

 

 امجن  ف۸    ہم۸   رخ۸     امجِؽ     وھبؽ۸    فہ۸    یئگ

 یسگر ےس۸  ٓااتفب۸    رِخ      وج۸   رظن۸    رمی

۸نت۸وک۸اطاعت۸ںیم۸اینپ۸ےیلقح۸ےک۸۸ارگ۸مہ۸قشع۸ِسپ ۸رکرے۸ںیہ۸اجؿ۸ف ۸اس۸۸دفا        افر

۸تیانعاجؿ۸رپ۸رظن۸ِ۸یامہر۸ارطضار۸ے۸وت۸قح۸اعتٰیل۸ؿ۸ںیماج۸یاجمدہات۸ےس۸وج۸امہر۸راہ۸ںیم

 ۔مغ۸سپ۸ایک۸رےتھک۸ںیہ

 دنخد  ہب۸   ےتلبس۸  ہب۸   ہک۸  وخادہ۸  رخسہ۸  ہب۸  اضق۸   وچ

 اکشرؾ    ںیدر  ربس۸   ہک   دیوگب   را۸ گنل۸   گسِ

 ۸ےک۸وموھچن۸یالمدے۸افر۸ریم۸ةکت۸اخک۸ںیم۸اے۸ہک۸ریم۸بج۸اضق۸اچیتہرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ہک۸فہ۸ھجم۸وک۸اکشر۸رکے۸۸۸۸ںیہ۸ےتیڑگنلے۸ےتک۸وک۸ااشرہ۸رکد۸کیداھک۸دے۸وت۸ا۸ربکتماہن۸اتؤ۸وکاچین

 ٓاےت  وک۸  ہنم۸  رمے۸  اھت۸  ہنم۸  اک۸  اؿ۸  الھب

 ںیہ  نوےئ۸  ااھبرے۸  ےک ہ۸ اؿ۸ دنمش۸  ہی

د                                                           

 

ت
 ۸اہلل۸ہیلعفب۸رۃمحمب

:ومےئ۸بل،۸ومھچن۔۸حِّ

 

بلت ب
ش
 تغل:۸۸
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 وشد  داہن۸  زہار۸    دریم   ہب۸   ہک۸   داۂ   وچ

 رمدؾ وچ ۸ زہار۸  دص۸   دخا۸   لضفبِ   دشؾ

ے۸وت۸فہ۸زہار۸دا ے۸نواجات۸۸ اتاےنپ۸وک۸داٹد۸ےک۸ےچین۸داہن۸زنیم۸کیبج۸ارتہمج۸فرشتحی:

۸اہیہٰل۸ِت وک۸رمایض۸اسفنہین۸وخااشہِت ۸اینپ۸ینعیاےنپ۸وک۸بج۸داٹؤ ۸اگ۸)۸فرح۸ںیم۸ے۔۸ایس

۸وت۸ںیم ۸رکؾ۸ےس۸اقمئ۸اقمؾ۸وس۸زہار۸ےک۸۸ےک۸اتعب۸رکدف ۸اگ( دخاےئ۸اپک۸ےک۸لضف۸ف

۸الوھک ۸ابیق۸هللا۸یف۸افین۸کیےک۸اابتعر۸ےس۸ا۸تینااسن۸افر۸رعفِج ۸رفاحتین۸ینعینواجؤ ۸اگ۸

 ۔ابسفنل۸ےس۸الضف۸نوات۸ے

 شمرہبا    انسؿ۸  ز   ف۸   کلف۸   ریت   ز   ردب

ق۸   را۸  اف  ہک۸   دیرم  ٓا   رہ

 

س
بػ ن

 رپفردؾ    

اپات۸۸(۸ےس۸الخیصہےک۸انسؿ۸)زین۸خیافر۸اس۸ےک۸رم۸کلف۸ےک۸ریت۸دیفہ۸رمرتہمج۸فرشتحی:

اکلم۸۸خیش۸ِرتتیب۸یک۸دیہک۸سج۸رم۸ہیے۔۸رماد۸۸ ے۸قشع۸ےس۸رپفرش۸ایک۸ے۸سج۸وک۸ںیم

ػ۸نوات۸ے۸افر۸فہ۸۸ےس۸رشمّ ةسن۸یوق۸تیاہن۸یک۸تبحم۸ےس۸رکات۸ے۸فہ۸قح۸اعتٰیل۸دردِ 

۸وحادث۸اکانئت۸ےس۸ےب۸رکف۸افر۸ںیم۸ہیےک۸اس۸تیاخص۸انع۸یک اعقش۸قح،قح۸اعتٰیل

 نئمطم۸نوات۸ے۔۸

۸افریس۸ابداشہ۸اک۸انؾ۸ے۔۸زین۸اعدؽ۸افر۸یخس۸کیتغل۸:۸رہباؾ:۸رعاؼ۸ےک۸ا۸حِّ

 (ثمجنپ۸رپ۸ے۔۸)از۸ایغ۸اتسرہ۸اک۸انؾ۸ے۸وج۸کلف۸ِرمخی ںیم

 رفؾ۸ایر وسےئ۸  ابز۸  ؾ۸فرن  رفف۸ مغ۸  ہب

 رفؾ زار۸ زبسہ۸ ف۸ اتسلگؿ۸ ف۸ تشہب۸۸دبا 

۸ونب ۸اگ۸ہکلب۸قح۸اعتٰیل۸مغ۸ےس۸اصِبح۸ںیمرتہمج۸فرشتحی: فرػ۸روجع۸۸یک۸رفاش۸ہن

اک۸رقب۸۸رکف ۸اگ۸افر۸قح۸اعتٰیل۸ایدرف۸قح۸ںیم۸نواجؤ ۸اگ۸وسےئ۸دجسم۸اجؤ ۸اگ۸افر۸ابراگہِ 

۸زار۸ے۸۔۸اس۸۸یریم  تشہب۸ف۸اتسلگ ۸ف۸زبسہ
ِ
قح۸نواجات۸ے۸وج۸۸فرح۸فہ۸مغ۸ببس۸رقب

 ؎  رکات۸ے۸رطضم ےیلےک۸۸ایدتلفغ۸دفر۸رکےک۸دخا۸ےس۸انماجت۸ف۸رف
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 ےس رکاتم۸  یک سج۸ مغ۸ فہ۸ رپ۸ دؽ۸  یھبک ے۸  اتسگر

 ے۸  نوات۸   ولعمؾ۸   ٓاامس ۸   ےب۸  اہج ۸   ہی  وت۸    ےھجم

ر                                                                                                

 

ت

 

 اخ

    یمن
ک

 

ش
بدد تب
ی
 منک   ہچ۸     نم۸   ٓاب۸ِ   ز    امہ   

 رفؾ  ابر۸  وجےئ۸  وسےئ۸  انک ۸  دجسہ۸  ٓاب۸   وچ

ہک۸۸ےس۸اس۸فرح۸فاہتسب۸نوےت۸ںیہ۸ارطضار۸ےس۸رفح۸ف۸بلق۸قح۸اعتٰیل۸ینعیرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  اجےت۸ںیہہک۸متخ۸نو۸ایٓاامسؿ۸ےک۸اجحابت۸وگ

 رطضم      ٓاہِ      یرم     اے۸    ےھجت۸     ابمرک

 ے    الرہ    رت۸     کیزند    وک۸    زنمؽ۸    ہک

 الاکم    ےس۸  اکم ۸ اجےک۸   اید  ہہک۸  ؾایپ  ریما

 ایرکد  امکؽ۸   ے۸ وت۸ ونا۸  ےب۸    ٓاہِ     یرم   اے

ر۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸                                           

 

ت

 

 اخ

ے۸افر۸اس۸اک۸۸یلھچم۸رفح۸ یھ۸یٓااتکس۸افرریم۸ےس۸ربص۸ںیہن۸وک۸اپین۸رکف ۸ہک۸یلھچم۸ایک۸ںیم

فرػ۸دجسہ۸رکات۸نوا۸وجےئ۸ابر۸۸یک۸بیشن۸اک۸رقب۸ے۔۸سپ۸سج۸فرح۸اپین۸قح۸اعتٰیل۸اپین

 ۸اجراہ۸نو ۔فرػ۸رسوگن ۸اہب۸اےنپ۸وبحمب۸یک۸ یھ۸ےس۸اجاتلم۸ے۸ںیم

 ۔ںیہ۸عمج۸نویت۸ںیرہن۸تغل:۸وجےئ۸ابر:۸اہج ۸تہب۸یس۸حِّ

 اطلسان     اکرفابرِ     ںود۸   قشع۸   ادد   ز

 رفؾ  اکر۸  دکاؾ۸  در۸ رفؾ۸  ردند  قشع۸  ہب

ذلت۸اطع۸۸ذرک۸ف۸رکف۸یک۸ینعیاکرفابر۸اطع۸رکات۸ے۸۸اک۸قشع۸اطلسین۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

ذلت۸ےس۸الضف۸ے۸ہکلب۸اس۸ذلت۸ےک۸دبفؿ۸۸افر۸مامؾ۸اکانئت۸یک۸رکات۸ے۸وج۸۸تفہ۸امیلق

     ہن۸اجؤ ۸وت۸رھپ۸افر۸وکؿ۸۸فرػ۸ںیم۸قشع۸یک۸سپ۸ارگ۸اکرفابرِ ۸،احمؽ۸ے۸وت۸اعوقش ۸اک۸انیج

 ؎ اس۸اکؾ۸رکف ؟۸۸۸
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 رحاؾ۸ے۸انیج۸انیج۸ہیقح۸وت۸۸قح۸ہن۸نو۸رکف۸ِنو۸ذرک۸ِہن

                                            ۸۸۸۸۸۸۸ ۸۸۸۸۸۸۸ ۸۸۸۸۸۸ ۸۸۸۸۸۸ ۸۸۸۸۸۸ ر۸۸

 

ت

 

 اخ

ح      رہ
م
ل

ا

ع

  ے      مہ۸     ا۸سگار    تایح     ۂ

 رک ےل۸ اہسرا۸ اک۸  ذلت۸   یک  انؾ۸  ےک۸  ٓاک

ر                                                           

 

ت

 

 اخ

اگل۸۸رک۸رہ۸فتق۸ذرک۸ںیمہک۸ابؽ۸وچب ۸ےک۸وقحؼ۸ےس۸ےب۸رپفا۸نو۸بلطم۸ںیہن۸ہی:۸اس۸اک۸اابتنہ

اکوم ۸ےس۸۸یرماد۸ے۸ہک۸رضفر۸ہیہن۸ےگل۔۸اؿ۸ااعشر۸ےس۸رصػ۸۸ںیم۸یالحؽ۸رفز۸ایرے۸

۸هللافر۸ا۸ںیگل۸اجف۸افر۸ذرک۸ف۸رکف۸ںیم۸ںیہن۸رک۸ رااگیئ۸زدنیگ۸افرغ۸نو ے۸ےک۸ابفوجد۸افاقِت 

۸ےک۸اشملغ۸ںیم۸ی۔۸اہتبل۸ابؽ۸وچب ۸ےک۸اسھت۸افر۸الحؽ۸رفزںید۸یفاول ۸ےک۸اپس۸احرض

رے۸ہک۸بک۸افرغ۸نو ۸۸یتھبچ۸شلخ۸بلق۸ںیم۸یک۸اید یک۸قح۸اعتٰیل۸ینعی۔۸ابدخا۸رںیہ۸ یھ

۸ارگ۸وکیئ۸ےیلامک ے۸ےک۸۸یے۸ہک۸الحؽ۸رفز۸ایوگل ۔۸زبروگ ۸ ے۸رفام۸ںیم۸اید افر۸اؿ۸یک

افر۸ارگ۸االخص۸ہن۸۸،اک۸وثاب۸لم۸راہ۸ے۸هللا۸ؿٓافاز۸اگلات۸ے۸وت۸احبس۸یک۸ےل۸بیس۸ایےل۸ارمفد۸

۸ای ںیھجمس۸ہک۸ول۸گ۸ےھجم۸اعدب۸ف۸ریقف۸ےیلےک۸۸داین۸بلط۸ِای ےیلنو۸رصػ۸داھکفے۸ےک۸

اتہک۸ے۸وت۸انگہ۸اھکل۸اجات۸۸هللاحبسؿ۸ا۸ےس۸وکیئ۸اس۸تین۸ںیرک۸اک۸امؽ۸ف۸ذنراہن۸شیپ۸ولگ۸داین

 ۔ٓانیم،اطع۸رفامںیئ۸میلس۸مہ۸بس۸وک۸االخص۸افرمہف۸ِے۔۸قح۸اعتٰیل

 اکشر ہب۸  وخد۸  اگسؿ۸   رفدتس۸  قشع۸  اشہ۸   وچ

 رفؾ اکشر۸ اگس ۸   داہِؿ   ہب۸  دؽ۸   قشعِ   ہب

دؽ۸ےس۸اؿ۸وتک ۸ےک۸۸اےنپ۸وتک ۸وک۸وھچڑات۸ے۸وت۸ںیم۸ےیلقشع۸اکشر۸ےک۸۸ارگ۸فہ۸اطلسِؿ 

سج۸۸یہک۸سج۸فرح۸اکشر۸ہیفرػ۸اھبوگ ۸اگ۔۸رماد۸۸یک۸ہ اکشر۸نو ے۸وک۸اؿ۸ہنم۸ںیم

فرػ۸۸یک۸ ےرکاات۸ے۸اتہک۸اشن۸اشیؿاجونر۸وک۸اکشر۸رکات۸ے۸وت۸اےس۸رہ۸فرػ۸ےس۸ھچک۸رپ

 ۸فہفرح۸ارگ۸۸اھبگ۸رک۸ٓااجفے۸سپ۸ایس
ِ
امہرے۸افرپ۸۸ےیلامہرے۸اکشر۸ےک۸۸یقیقح۸وبحمب

۸اھبگ۸رک۸ٓاےئ۸افر۸تلفغ۸ےس۸ابز۸ٓاےئ۸وت۸ںیم۸رفات۸نوا۸دجسم۸ںیم۸ہیے۸ہک۸۸اتجیھب۸اشیاین رپ

۸ہیتبحم۸ے۸۔۸ارے۸۸نمکِ ۸ہیدرالص۸۸الب۸ںیہن۸ہیوخش۸وخش۸اس۸الب۸وک۸معن۸وھجمس ۸اگ۸ہک۸
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 ؎۸۸  اانپ۸انبان۸اچےتہ۸ںیہ۸رکابدنھ۸۸ںیم۸ریس۸ے۸ہک۸ھجم۸انالقئ۸وک۸ایس۸یسر۸تبحم۸یک

 ںیہ ےتھجمس۸ اانپ۸  ےسج  ںیہ  ےتید   یھ مغ۸ وک۸  ایس

۸رہ۸الب۸ےس۸اعتیف۸اابتنہ ےس۸ٓااجفے۸وتربص۸۸ایہٰل۸ےئافر۸ارگ۸اضق۸اچےیہامانگن۸۸داع۸ یھ۸یک۸:

۸رثکت۸رکےت۸نوےئ۸اس۸ںیم۸ر۸یکف۸اافغتس۸ہن۸نو۸داعےئ۸اعتیف۸اشیؿےس۸اکؾ۸ےل۸رپ۸میلستف

۸ےتیدفر۸رفامد۸اس۸البوک۸ یھ۸رھپ۸قح۸اعتٰیل۸نع۸رقبیوساتچ۸رے۔۸۸یک۸تمکح۸ریخ۸ےیلاےنپ۸

۔۸اہ ۸العج۸ے۸بج۸فہ۸احلص۸نواجےئ۸اگ۸الب۸اھبگ۸اجےئ۸یگ۸دالعج۸وصقم۸وی ۸ہک ںیہ

۸اتریخ۸ےیلدراجت۸ےک۸۸رعف۸ِاینوات۸ے۸۸لیوط۸یھبک ۸۔ےس۸ربھگاےئ۸ںیہن۸نوات۸ے۸ذٰہلا

۸االسلؾ۸ےس۸ےنلم۸یک۸ہیلع۸ویفربس۸کت۸رضحت۸۸االسلؾ۸اچسیل۸ہیلع۸وقعیب انرضحت۸دیس

قبس۸۸ہیرے۸۔۸۸فارےک۸ربارب۸ادیم۸رتمح یک۸ہن۸نوےئ۸قح۸اعتٰیل۸ویسداع۸رفامےت۸رے۸افر۸ام

 ۔ںیہ۸نو ے۸ےتگل۸ویسےس۸ام۸ےنھکیداع۸ےک۸ٓااثر۸ہن۸د۸وج۸تہب۸دلج۸وبقتیل۸ِےیلے۸اؿ۸ولوگ ۸ےک۸

 ہ ا  اطلسین ولاےئ۸  ریزب قشع۸ ِؿ اہج

م۸۸رتیع  از۸   وچ

ق

 

س
ع

 رفؾ  ایرد  دبا ۸ 

۸قشع۸یک۸ہک۸ںیم ٓاابد۸ے۸افر۸بج۸ڈنھجے۸ےک۸ےچین۸اطلسیناہج ۸قشع۸اک۸رتہمج۸فرشتحی:

۸ےس۸دنبف ۸یک۸دخا۸ہ۸ہک۸قشع۸ِہیفرػ۸اجات۸نو ۔۸رماد۸۸یک۸ر۸قشع۸ہ۸اینو ۸وت۸د۸ایراع

وصرت۸۸افر۸ایس۸اچےیہانگل۸۸ںیم۸تع۸ہتبحم۸ف۸ااط۸زعت۸ے۸۔۸دبعااملکل۸وک۸اےنپ۸امکل۸یک

 ۔احلص۸نویگ۸تیراض۸ف۸انع۸ےس۸امکل۸یک

رر۸  وجار

 

ح
مف

 کلم  ف۸  تلم۸  سمش۸  ٓاافؼ۸   

 رفؾ وجار۸ درا ۸  مہ۸  ںود۸ دعؿ۸  تشہب

۸وی ۸ہکرنو ۸اگ۸۸ےک۸وجار۸ف۸رقب۸ںیم۸زییاس۸زام ے۸ےک۸بطق۸رضحت۸سمش۸ربت۸ںیم

۸وکسؿ۸اتلم۸ے۸ہک۸ےسیج۸اسی۸اؿ۸ےک۸اپس۸اافر۸ےھجم۸فہ۸وقؾ۸ف۸کلم۸ےک۸اس۸فتق۸ٓااتفب۸ںیہ

۸ہ۸قح۸وک۸فطل۸تنج۸داین۸ےس۸ذارک۸ِاخقل۸تنج۸ےک۸ضیف۸ذرک۸ِینعیے۸۸رپ۸ارت۸ٓایئ۸تنج۸زنیم

 ؎   وسحمس۸نو ے۸اتگل۸ے۸۸۸ںیم
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 ایوگ   ںیم  تنج۸  نو ۸   راتہ۸   رات۸   دؿ۸    ںیم

 ںیہ    ای اکلگر     فہ۸    ںیم   دؽ۸    ابغِ     رمے

د                                                                         

 

ت
 فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمب

 ے۸نج۸ےس۸ھجم۸وک۸ےئم۸تبحم۸چنہپ۸رہ۸ںیہ۸ اسرغ۸اونےھک

 ے۸رہ  تنج۸چنہپ۸۸رکےک۸اہبرِ  کت۸زنفؽ۸ ھجم۸۸ےسیج۸ہک

 انسح                                                                                            

قح۸۸قح۸اف۸ر۸اعرِػ ۸زربدہ ۸اعقشِ ۸وچ ۸ہک ہیلع۸هللا۸رۃمح۸زییربت۸نیسمش۸ادل۸رضحت

 نوا۔۸۸وک۸اؿ۸ےس۸ڑبا۸ضیف۸ومالان۸رفیم۸ےیلےھت۸اس۸

 اکحتی

۸ایتف ے۸در۸ےس۸ یس۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸اصبح۸اہمرج۸یکم۸هللادمادا۸رضحت۸احیج

۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییرضحت۸سمش۸ربت۸ںیم۸فیرش۸یونثم۸ابت۸ے۸ہک۸ومالان۸رفیم۸ہک۸ایک۸ایک

ےحفص۸ااعشر۸ھکل۸اجےت۸۸یئک۸یئک۸ یھ۸اشؿ۸ںیم۸یک۸زیافر۸رہش۸ربت۸ےک۸انؾ۸رپ۸تسم۸نواجےت۸ںیہ

افر۸رضحت۸سمش۸ےک۸۸انمتبس۸یھت۸رفاحین۸دحہک۸ومالان۸وک۸اؿ۸ےس۸ےب۸۸ای۔۸اراشد۸رفامںیہ

ربس۸ڑکنف ۸وج۸۸نویئگ۸ةسن۸اطع۸یاس۸دقر۸وق۸ےس۸ومالان۸وک۸تہب۸رصتخم۸دمت۸ںیم۸ضیف

ےک۸اس۸درہج۸۸فہ۸اےنپ۸ریپ۸ےیلے۸۔۸اس۸۸ےک۸اجمدہات۸ف۸اذاکر۸ف۸ااغشؽ۸ےس۸اطع۸نوا۸رکیت

 نوےئگ۔۸۸ہتفیف۸رف۸رکاؾ۸ےک۸ہتفیش۸ےئافر۸افایل۸دیہرگف

 یرضحت۸وھپوپلر۸اراشد

اصبح۸۸ارقح۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸امہرے۸رضحت۸رمدشان۸ومالان۸اشہ۸دبعاینغل

۸وک۸ااختنب۸رفامےت۸ںیہ۸سج۸ےک۸ےنیس۸رکےت۸ےھت۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ایرفام ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یوھپوپلر

 ؎  ااعشر۸زپاھ۸رکےت۸ہیافر۸رھپ۸۸تبحم۸اک۸درد۸اطع۸رفامےت۸ںیہ۸اینپ۸ںیم۸ایس

 ددنہ     رازداین    را۸    ہنیس    رہ۸    ہن

 ددنہ    ابین    دیہد  را۸   دیہد   رہ۸   ہن
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۸اطع۸ںیہن۸تبحم۸وک۸اینپ۸رہ۸ےنیس۸قح۸اعتٰیلرتہمج: ۸راز ۸ہن۸رہ۸ٓاھکن۸وک۸دفرس۸اک ۸یرفامےت۸افر

 ؎  اطع۸رفامےت۸ںیہ۸ابین۸دیہف۸د۸یرب ہاف۸ر۸امنیئ ہار۸ٓاوھکن ۸یک

 ںیہ  نوےت۸  وصخمص۸ دؽ۸  اخص۸  ھچک۸  ےیل  ےک۸  تبحم

 اجات  ںیہن   اڑیھچ  رپ۸  اسز۸  رہ۸  وج۸   ے۸   ہمغن۸   فہ۸    ہی

 

 دش     ااتلج۸     ۃدر    وگرہے۸    رہ۸    ہن

 دش     رعماج۸     الہِ      رمےلس۸    رہ۸   ہن

 ؎  نوات۸رعماج۸ںیہن۸اپات۸افر۸رہ۸روسؽ۸اصِبح۸رپ۸ےنگل۸اک۸رشػ۸ںیہن۸اطلسین۸اتِج ۸رہ۸ومیترتہمج:

 وثاب     اکر۸     ااجنؾ۸    رس     رباےئ

 ااختنب    وشد۸     زہارا ۸     از۸    ےکی

 ۔وک۸ااختنب۸رفامےت۸ںیہ۸کیا۸زہارف ۸ےس۸ یس۸ےیلےک۸رشن۸ےک۸۸اہیہٰل۸وخوبشےئ۸تبحمِرتہمج:

 در۸اکانئت۸تایلجت۸ٓااثرِ ۸درایبؿ

    وت۸    امجِؽ     ہمہ

یب

م

 

تت ی

 منک  ابز۸   مشچ۸   وچ۸   

    ہمہ
ِ
 منک  رفاز۸  بل۸  وچ۸  ونمش۸  وت۸   رشاب

رظن۸اک۸امجؽ۸۸وھکاتل۸نو ۸وت۸رہ۸فرػ۸ٓاک۸ہ۸ٓاںیھکن۸بج۸ یھ!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

 ے۔۸۸رپ۸دالتل۸رکیت۸وخیب۸اصعن۸یک۸وخیب۸ونصماعت۸یک۸وی ۸ہکٓاات۸ے۸

 ؎  اک۸رعش۸ے۸۸۸۸یاربک۸اہٰل۸ٓاابد

 وخب   یرپ  ہن۸   ایھچ   ہن۸  وحر۸  اہج ۸   اجؿ۸   اے

 وخب   یرگ  ولجہ۸   یرت   ںیم  اگننو ۸   یریم   ے

اک۸۸ اشنوین۸رک ے۸فا ی۸۸وک۸زیتتبحم۸رہ۸فرػ۸ٓاک۸یک۸بج۸بل۸وھکاتل۸نو ۸وت۸مامؾ۸اکانئت۸ںیم۸افر

 
ِ
 ۔ے۸ اتد۸ؾاک۸اغیپ۸ہک۸اکانئت۸اک۸رہ۸ذرہ۸ٓاک۸ہ۸ہیرعمتف۸ونش۸رکات۸نو ۸۔۸رماد۸۸اجؾ
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 ا وی   وچ  وشؼ۸  ز  ٓارؾ۸  رب۸  ف۸ابؽ۸  رپ۸   وچ

     کلف۸     دجسم۸  ہب

م

 

ہ فت

ن
ت
ی

 منک     امنز۸      

۸ےس۸ٓاہ۸یتلکن۸رہگایئ۸افر۸بلق۸یک۸رفح۸ےس۸یریم۸تبحم۸ںیم۸یک۸بج۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

۸رقب۸احلص۸رکیت۸ا اسعب۸رپ۸لثم۸وی۸رفح۸اڑ۸رک۸کلف۸ِیاطتق۸ےس۸ریم۸ے۸وت۸اےنپ۸رپ۸ف۸ابؽ۸یک

رفح۸ابراگہ۸۸یے۸افر۸ریم۸راتفر(۸نواجیت۸)زیت۸اریسل۸یوق۸تیاہن۸رفاحتین۸یہک۸ریم۸ہیے۔۸رماد۸

 رپ۸نوات۸ے۔۸نیمز۸ے۸ارگہچ۸مسج۸ایس۸رقب۸احلص۸رکیت۸درہج تیےس۸اہن۸قح۸اعتٰیل

۸وی۸ح ۸وج۸کلفِ ا تغل: ۸اک۸انؾ۸ے، ۸زح۸اتسرہ ۸    اجمزا۸۸ًمتفہ۸وک۸ یھ۸متفہ۸رپ۸ے۸افر۸کلم۸ِ:

 (ث۔)ایغزح۸ ےتہ۸ںیہ

 یریم  ںیبج ے۸ دجسہ۸ ففق۸ ے۸ رپ۸ رعش۸  وصتر

د                                                               

 

ت
 ب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعفمب

 ال۸اکم   ےس۸  اکم ۸  اجےک۸   اید  ہہک۸    ؾایپ    ریما

 ایرکد   امکؽ۸    ے۸   وت۸  ونا۸  ےب۸   ٓاہِ    یرم   اے

ر                                                                                            

 

ت

 

 اخ

 داےتش      ارثے۸      رگ۸      نم۸      ٓاہِ 

 داےتش        ے۸سگر          میوکب       ایر

۸ںیم۸داین۸بلق۸ف۸رفح۸یک۸ےاشہن۸ٗریم۸وبحمب۸اعتٰیل۸اے۸وت۸ریم۸ٓاہ۸ارث۸ریتھک۸یارگ۸ریمرتہمج:

 (یونثم۸اخہص۸ےس۸رضفر۸ونازش۸رفامےئ۸اگ۔۸)دیلک ِت ایلجت۸اینپ

 رکد    ہن۸   رظن۸  احبشل۸  ایر  ہک۸  دش۸  ہک۸  اعقش

 تسہ  بیبط ہن۸ رگ ف  تسین درد۸  وخاہج۸   اے

نو۸افر۸۸رکؾ۸ہن۸ڈا ی۸ ے۸اس۸رپ۸اگنہِ ۸ا۸ہک۸قح۸اعتٰیلسگر قح۸ںیہن۸اعقش۸ِاسیا۸اکانئت۸ںیمرتہمج:

ے۸۸ںیہن۸تبحم۸ہ۸دردِ ۸دؽ۸ںیم۸ےریت۸!نو۔۸اے۸وخاہج۸ایگ۸ایاطع۸ہن۸رفام۸هللا۸اےس۸فوصؽ۸ا ی

 ؎    ے۸۸ہی۔۸فاہ ۸وت۸اعمل۸اؿ۸ےک۸فطل۸ف۸رکؾ۸اک۸ںیہن۸فرہن۸فاہ ۸ھچک۸یمک
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 اہج     از۸    دنیوج    ٓاب۸    از۸     اگنشت

 اگنشت     اعمل۸     ہب۸     دیوج     مہ۸    ٓاب

 رفمت                                                 

 ؎ وک۸التش۸رکات۸ے۸۸وس اےنپ۸ایپ۸ یھ۸وت۸اپین۸التش۸رکےت۸ںیہ۸اپین۸ںیماہج ۸ ےسارگ۸ایپرتہمج:

 اعےقش      دجسہ۸    ۸ہب      دیرگ      اجک۸     رہ

 ے   ٓا ۸      میِرح     ابدش۸     زںیم   ٓا 
ہ

 

ش
 

ر                                                                            

 

ت

 

 اخ

۸زپا۸رفات۸ے۸فںیہ۸تبحم۸ےس۸دجسہ۸ںیم۸ےک۸دردِ ۸دنبہ۸قح۸اعتٰیل۸وکیئ۸ یھ اہج ۸ںیہکرتہمج:

 ۸قح۸اعتٰیل
ِ
 ؎   ات۸ےٓااج۸اشہ۸اک۸رحؾ

 ے   یھ ادرھ۸ رظن۸۸یک اؿ۸۸ںیہ۸نوےئ۸ یھ اےھٹ۸۸رپدے

 ے   یھ در۸   گنسِ ے۸   یھ۸ رس ٓازام۸ دقمر۸ ےک۸ ڑبھ

 

 نتفگ    نخس۸     رگیا د  اب   دارؾ۸     رحؾ

 منک  دراز۸   نخس۸    ایمب   وت۸    ثیِدح   فرگ

ربھگاات۸نو ۸افراے۸۸ یھےس۸وت۸وگتفگ۸رکےت۸نوےئ۸۸رٓاک۸ےک۸اایغ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸انمتبس۸یک۸ہیرکات۸نو ۸افر۸۸کت۸ابںیت۸ریبج۸ٓاک۸وک۸اپاجات۸نو ۸وت۸وخب۸د۸!وبحمب۸رمدش

 ۔اقمؾ۸رپ۸رفامےت۸ںیہ۸کیا۸ںیم۸یونثم۸انچ ۸ہچالعتم۸ے۸

 انمتبس۸العِتم

 اہ     دفیتس   اشنین   از۸   قطن۸  وجشش

     ےب۸     از    قطن۸   یگتسب

 

لفت

 اہ      یا

ے۸۸تبحم۸ف۸انمتبس۸یک۸العتم۸ابینط۸ہیرک۸وخب۸وگتفگ۸وک۸دؽ۸اچے۸وت۸۸ھکی۸وک۸دسجرتہمج:

۸دعؾ۸انمتبس۸یک۸العتم۸ادنرفین۸ہیرک۸اس۸وگتفگ۸رک ے۸وک۸دؽ۸ہن۸اچے۸وت۸۸ھکیوک۸د۸افر۸ارگ۸ یس
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 ؎  اچہپؿ۸ے۸ہی دؽ۸ےنلم۸افر۸ہن۸ےنلم۸یک۸ینعیے۸

 

   امدن   ےک۸    دید   دربل۸   ہک۸   رہ

 

ش

م

 

چ

 

 رتش    امدن۸     ےک۸    دید   ۸لگ    ےلبلب

   ةلب۸لگ۸ےک۸اپس۸اخومش۸۸ایک۸،فہ۸اخومش۸راتہ۸ے۸ے۸وت۸ایک۸اتیل۸ھکیوج۸وبحمب۸وک۸درتہمج:

 ے۔۸ اترہ۸اتکس۸ے۸فہ۸وت۸اہچہچان۸رشفع۸رکد

 اکحتی

۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یاےنپ۸رمدش۸اھتون۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸وخاہج۸اصبح۸جمفب۸رضحت

۸ابت۸رک ے۸یک۸ایدہرکےت۸۔۸رضحت۸ ے۸ز۸تہب۸ابںیت۸ےھت۸بج۸ےتلم۸دیےک۸اعقش۸رم

۔۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸رپ۸یدؿ۸اؿ۸ےس۸وگتفگ۸دنب۸رکد۸اچسیل۸ےیلاالصح۸ےک۸۸اعدت۸یک

ا ۸ہی

ع

 ؎  ے۸۸۸۸ایرفام۸ؿایب۸اانپ۸احؽ۸وخد۸اس۸رعش۸ںیم،اسگراشؼ۸۸وکست۸ڑبا۸ہ۸ح 

 نو  نوات۸ ولعمؾ۸ رگا ۸  وکہِ  اک۸ وت۸   وھٹیب پچ۸۸ وج

 نو   نوات۸ ولعمؾ۸ رفا ۸  ایےئدر وت۸  ۸وھکول بل۸  وج

۔۸ںیک۸رھب۸ےک۸ابںیت۸اک۸متخ۸نوا۸وت۸رضحت۸ےس۸اوہن ۸ ے۸وخب۸یج۸ہلچ۸اخومیش۸ہی بج

 ۔رسک۸اکنؽ۸ ی۸یک۸اخومیش۸دؿ۸یک۸ہک۸ٓاک۸ ے۸وت۸ٓاج۸اچسیل۸ایرضحت۸ ے۸رکسمارک۸رفام

 اکحتی

۸۔۸وخاہج۸اصبح۸ ےایگ۸ایےس۸اکنؽ۸د۸فیابر۸وخاہج۸اصبح۸وک۸اخاقنہ۸رش۸کیا

ڑسک۸اک۸۸یرساکر۸ہی اخاقنہ۸ںیہن۸ہی:ایرفام؟ایک ہی: ے۸وپاھچ۔۸ولوگ ۸ایرپ۸رتسب۸اگلد۸ےدرفاز

 ؎   رعش۸زپاھ۸ہیٹف۸اپھت۸ے۔۸رھپ۸

 ےگ  ںیوھچڑ ہن۸ در۸ مہ۸ ادرھ۸ ےگ۸  وھکںیل ہن۸ در۸ فہ۸  ادرھ

 یریم   ںیہک   یک   اؿ۸  ںیہک  ے۸  اینپ   اینپ   وکحتم

 اکحتی

وخاہج۸اصبح۸اخاقنہ۸اھتہن۸۸اک۸فاصؽ۸نوایگ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یرضحت۸اھتون۸بج
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

۸اصبح۸دمحم۸عیفش۸وچٹھک۸ڑکپے۸ڑھکے۸ےھت۔۸ااچکن۸یتفم۸یک۸ےرجح۸کیا۸وھبؿ۸ںیم

 ؎  رعش۸زپاھ۸۸۸۸ہیرک۸۸ھکیفرػ۸ٓاےت۸نوےئ۸د۸وک۸اینپ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع

 دبال  زخا ۸  اے۸  رسارس۸  ے۸  وت۸  وگ۸ رگن۸   اک۸  نمچ

 دبال۸ ٓاایش  ے۸ مہ۸ ہن۸  یڑوھچ لگ۸ اشخ۸  ے۸ مہ۸  ہن

 

 رگدؾ۸  ںیچ  اخر  وچ۸  تلایخ   دنب۸ اخر ز

 منک ارتحاز۸ ربگ۸ دص۸ ف۸  لگ۸ ف۸  رنشگ ز

فطل۸احلص۸رکات۸۸بج۸ںیم۸ےس۸ یھ۸ؽر۸ےک۸اکوٹن ۸ےک۸ایخ۸ایٓاک۸ےک۸درتہمج۸فرشتحی:

۸ہیربگ۸ف۸لگ۸ف۸رنشگ۸وک۸وھبؽ۸اجات۸نو ۸۔۸رماد۸ڑکنف ۸ت۸ےک۸اسےنم۸ّذل۸نو ۸وت۸اس۸یک

ےس۸۸ے۸وت۸ابعدات۸اک۸اجبالان۸افر۸اعمیص۸نواجیت۸ادیپ۸تبحم۸بج۸دؽ۸ںیم۸یک۸ہک۸قح۸اعتٰیل

۸ینعینب۸اجات۸ے۸۸اک۸گنس۸لیم۸ے۸افر۸زدنیگ۸نواجاترت۸۸ذیذل۸ٰینعماانتجب۸اک۸اجمدہہ۸انوگار۸ہچ۸

 ے۔۸ومت۸رظن۸ٓا ے۸یتگل۸دوشار۸افر۸انگنو ۸ںیم۸دبفؿ۸ذرک۸ف۸رکف۸انیج

 اکانئت  ضبنِ ے۸  یھکید ڈفےتب۸  افین  ے۸  ںیم

 ےھجم    ایٓا   رظن۸   ربمہ۸   ھچک۸   ایر   زماِج    بج

 

 ںیہن  وخیش   وخیش   وکیئ  ںیہن زمہ۸ زمہ۸   وکیئ

 ںیہن  زدنیگ  ے۸   ومت۸   زدنیگ  ریغب  ریتے

د

 

ت
 فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمب

م۸   ہن۸  وگ   زہار

گ

 

بلب ی

 ربدن    ہک۸    رمہ۸   رہب۸   

 منک اتز۸  رتک۸ تست۸ وسبےئ۸  ٓا ۸ ہک۸  رے

۸نو ۸بج۸ یسرتہمج۸فرشتحی: ۸نوات ۸ولعمؾ ۸ڑگنلا ۸تسس۸افر ۸اکلہ۸ف ۸رپ۸یدفرس۸زہار      راہ

۸۸افر۸بج۸ٓاک۸یک۸ےھجم۸ےل۸ےتلچ۸ںیہ ۸اتلچ۸نو ۔ ۸رپ۸اتلچ۸نو ۸وت۸دفڑات۸نوا ۸تبحم۸یک۸ہیراہ

 ؎ العتم۸ے۸
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 دؽ  رگیم  ز   ٓاںیشت    وشؾ۸   ٓااتفب۸    وچ

ہ۸    وچ
ّ
 منک  ابز۸  قشع۸  تسم۸  را۸   ہمہ۸  اہ۸    ذر

نوات۸ے۸وت۸اس۸ٓاشت۸۸تبحم۸اک۸درد۸زیت۸یک۸قح۸اعتٰیل۸بلق۸ںیم۸ےبج۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

وک۸لثم۸ذرف ۸ےک۸رفنش۸۸بلق۸ٓااتفب۸نب۸رک۸دفرسے۸اطنیبل۸اےس۸ریم۸رگیم۸قشع۸یک

ک۸اک۸دخاےئ۸اپ۸ے۸فہ۸ یھ۸اپس۸وج۸اتھٹیب۸ےریم۸ینعیافر۸قشع۸ابزرکات۸ے۸۔۸۸  افر۸تسم

 ؎   اعقش۸نواجات۸ے۸۸۸

 ٓااتفب     رک۸    نب۸     اگ۸    ےکمچ۸    دؽ۸      داغِ 

 یگ   اجےئ۸      ڈا ی   اخک۸     رپ۸     اس۸    الھک

د                                                              

 

ت
 فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمب

ر   اتہمب۸  ز    ف۸    ٓااتفب   ز

 

ب
 ونرؾ    د۸رب

 منک  دونلاز۸   اشنہشہ۸   ہب۸   وخد۸   رفےئ۸   وچ

۸۸افر۸راہطب۸اقمئ۸رکایلاپک۸ےس۸قّلعت۸ذاِت ۸یک۸ ے۸قح۸اعتٰیل۸بج۸ےس۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

رفح۸۸ی(۸ریماتہب۸ںیہےس۸)وج۸لثم۸ٓااتفب۸ف۸ام۸ ےک۸مامؾ۸ونیسح۸ے۸اس۸فتق۸ےس۸داین

ونر۸دنلب۸نواکچ۸۸اافرپ۸ریم۸اؿ۸ےس۸ یھ۸ے۸افر۸وج۸ٓااتفب۸ف۸اماتہب۸ٓاامسؿ۸رپ۸ںیہ۸اجنت۸اپیکچ

 ؎۸۸۸  ربتک۸ے۸اجمدہات۸یک۸ہیے۸افر۸

  ے مہ۸  زہارف ۸   وخردیش  ف۸  ہہم۸  ڈاےل۸   وتڑ

  ے   وت۸   ةیز   رِخ    ایداھک  اجےک۸  ںیہک  ت

اےنپ۸اعوقش ۸۸قح۸اعتٰیل۸وی ۸ہکے۸۸دونلاز۸ےس۸اطخب۸ایک۸ذات۸وک۸اشنہشہِ ۸یک۸قح۸اعتٰیل۸افر

ے۸ہک۸۸یدونلاز۸ہیافر۸۸ڈنھٹک۸ااترےت۸ںیہ۸یک۸ؿافر۸وکسؿ۸افر۸اانیمط۸ ۸رپ۸نیچےک۸دول

رحاؾ۸۸ذعاب۸ے۸دنین۸کیہک۸ا۸ےک یاجمز۸ربسکع۸قشع۸ِںیہن۸ریظن۸اس۸یک۸اکانئت۸ںیم

ے،۸۸ذعاب۸ایہٰل۸یاجمز۸ہک۸قشعِ ںیہ۸امےترف۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یے۸۔رضحت۸اھتون۸نواجیت

۸ربابدا۸ابتہ۸یک۸یرظن۸ابزافر۸یاجمز۸قشعِ ۸ا۸یفر ۸اتہک۸۸شیپ۸تیاکح۸کیرپ ۸نو  رکات

 دفرسف ۸وک۸قبس۸احلص۸نو۔۸



283  

  

رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 احؽ۸اھکیاک۸ٓاوھکن ۸د۸یابتہ۸اکر۸یک۸یابز۸قشعِافر۸یابز۸رظن

اکؿ۸ےس۸رفتص۸اپرک۸فاس۸د۸،ابؽ۸ےچب۸دار۸ےھت۸،اکدنار۸ےھتفاصبح۸د۸کیا

۸ہی۔۸زپےنھ۸ںیگل۸ یھ۸ رکےت۸ےھت۸،۸ھچک۸ڑلےک۸افر۸ھچک۸ڑلایک۸نشویٹ۸اخدناؿ۸ںیم۸اریم۸کیا

التبم۸نوےئگ۔۸افر۸رھپ۸اؿ۸۸ںیم۸یرکےت۸رکےت۸قشع۸اجمز۸ےھت۸۔۸دباگنہ۸اشرع۸وخش۸ٓافاز۸ یھ

۸،۸رھگ۸ںیم۸اکؿ۸ربابد۸نو ے۸یگلفد۸،۸رحاؾ۸نویئگدنین۸راوت ۸یک،رشفع۸نوایگ۸رپ۸ذعاب۸ایہٰل

دؿ۸ارقح۸اؿ۸۸کی۔۸اادنر۸وک۸دسنھ۸ںیئگ۸ٓاںیھکن۸،افےق۸نو ے۸ےگل۸،۸تحص۸رخاب۸نویئگ

 ؎۸  رعش۸زپھ۸رے۸ںیہ۸ہیافر۸۸ہک۸ابؽ۸رھکبے۸نوےئ۸رگد۸ٓاولد۸ںیہ۸اھکید،ارسگاکؿ۸ےس۸فد۸یک

 ےھجم     انکرہ۸    وکیئ   اگ۸   اجےئ۸   ہ    لم

 ےھجم   اہسرا۸   ے۸   رہ  دے۸   مغ۸   ومج

۸کیا۸۔ے۸ےک۸ےضبق۸ںیم۸وت۸قح۸اعتٰیل۸انیاتلم۔۸مغ۸ےس۸اجنت۸د۸ےس۸انکرہ۸ںیہن۸یاشرع۸نکیل

ےچب۸۸،نواکچ۸انساکؿ۸اک۸ایتسفد۸:۔۸اہک۸ولعمؾ۸یک۸تیریخ۸ںیہ۸ےھٹیب۸اشیؿہک۸تخس۸رپ۸اھکیدؿ۸د

زبرگ۸اک۸۸ے،۸ یس۸نویئ۸یاڑ۸امہ۸ےس۸دنین۸ے۸،۸نیت۸ٓاگ۸یگل۸،۸دؽ۸ںیم۸وھبےک۸رمرے۸ںیہ

 احلص۸رکف ۔۸۸وکسؿانؾ۸اتبؤ۸اہج ۸اجرک۸

۸امیگ۸رک۸اکپن۸ایگ۸ھکیاحتل۸د۸ہیارقح۸ االتم۸۸۔۸رضحت۸میکح۸افر۸دخا۸ےس۸انپہ

۸ِِیاجمز۸ہک۸قشع۸ِایٓا۸ایداک۸اراشد۸۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸ی۸اھتونومالان
ِ
ے۸دخا۸مہ۸بس۸وک۸۸ایہٰل۸ذعا۸ب

رشح۸نوا۔۸اس۸ےک۸ربسکع۸۸ہن۸ولعمؾ۸اس۸اک۸ایک۸وفحمظ۸رےھک۔۸اس۸ےک۸دعب۸ارقح۸اپاتسکؿ۸ٓاایگ

 ؎۸  ٓایئ۸دنین۸اس۸ےک۸بلق۸وک۸وکسؿ۸الم۸افر۸تہب۸ایھچ۸د۸ایکایوک۸۸اعتٰیل۸هللاسج۸ ے۸ا

 ےس    ارطضاب۸  ےھجم۸   دنین    یھت   ںیہن    ٓایت

 ایالسد  رک۸  ےل۸   ںیم   وگد۸    ے۸  رکؾ۸   ریتے

ےس۸افر۸۸وک۸اپین۸یلھچم۸قلعت۸ے۸ےسیج۸ہ۸اسیےس۸ا۸رفح۸وک۸قح۸اعتٰیل۸یے۸ہک۸امہر۸ہیس۸اک۸راز۸۸ا

۸الخػ۸تقیقح۸ہ۸ٰینعم یےک۸وت۸وغل۸یے۔۸قشع۸اجمز۸ریتہ۸ےک۸ےب۸نیچ۸دبفؿ۸اپین۸یلھچم

ےس۸قشع۸۸اپین۸یاھکر۸اینو۸۸ہتفیکمچ۸دکم۸رپ۸رف۸ھجمس۸رک۸ابول۸یک۸ابول۸وک۸اپین۸وکیئ۸ےسیج۸،ےک۸ںیہ
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 ۸سنو۸وت۸ایپ
ِ
 ؎   نواتکس۸۸اک۸ںیہن۸سوشر۸ےس۸العج۸ایپ۸وکوکسؿ۸ہن۸نواگ۸۔ٓاب

   تسین
ِ
 شطع  امِؿ  در  وشر۸  ٓاب

 اکحتی

اک۸۸یاشد۸وت۸اس۸یک۸ای،۸بج۸فاسپ۸ٓا۸ایگ۸ےیلےک۸۸میلعت۸زییڑلاک۸دنلؿ۸ارگن۸کیا

۸۔۸اااظتن ۸اانپ۸فاول ۸ ے۸الطؼ۸اک۸اطمہبل۸ایک۸ےتفہ۸ےک۸دعب۸ڑلیک۸کیؾ۸نوا ۸ہک۸فہ ۔۸ولعمؾ۸نوا

زپا۸۔۸دخا۸۸انھکیدؿ۸د۸ہی۸اک۸ذتّل۸تیابتہ۸رکےک۸انرمد۸نواکچ۸ے۔۸اہن۸ںیم۸یقشع۸ابز۸ہیرسام

 ے(فافق۸۸)اؿ۸اصبح۸ےس۸ارقح۸وخبیب۸بس۸وک۸وفحمظ۸رفامےئ۔۸ٓانیم۸اس۸ذعاب۸ےس۸مہ

 اکحتی

اکمؿ۸ےک۸ادنر۸دنب۸ےھت۸افر۸۸کیےھت۸ا۸اے۸ یھ۸وج۸یب۸اصبح۸ڑبے۸رسیئ۸کیا

روسا۸۸ںیم۸یقشع۸اجمز۸ہینوےئ۸اھت۸ولعمؾ۸نوا۸ہک۸۸ےیکاک۸وجہؾ۸احمرصہ۸۸ رہ۸اہچر۸فرػ۸ٓادویم

 ؎  رپا ے۸اشرع۸اک۸رعش۸ے۸۸۸۸۔۸ یسدنب۸ںیہ۸رھگ۸ںیم۸ایس

 رکےت اہک۸ مہ۸ ہن۸  اک۸ دؽ۸  ےس۸  ہ دؿ۸ ےلہپ۸  وج

 رکےت انس۸ مہ۸ ہن۸  ںیتاب ےس۸ ولوگ ۸  ہی اب۸  وت

۸ےھکیٓاوھکن ۸د۸اہی ۔۸ےک۸ےب۸امشر۸ںیہ۸ روساویئ۸یک۸یاجمز۸مسق۸ےک۸فااعقت۸قشع۸ِاس

 ۔،ٓانیمافحتظ۸رفامںیئ۸ےئگ۔۸قح۸اعتٰیل۸ےیک ریرحت۸ےیلفااعقت۸ربعت۸ےک۸۸رصػ۸نیت

 انزؾ    ہمہ۸  نم۸  تفگ۸   رما۸  قشع۸    دبدی

    ٓا ۸  وش    زاین   ہمہ

ظ

حظ
ل
ا

ع

 منک    انز۸   ہک۸    ۂ

۸رسااپ۸انز۸نو ۸سج۸فتق۸ہک۸ںیم۸افر۸ھجم۸ےس۸اہک۸ہک۸ںیم۸اھکیقشع۸ ے۸ےھجم۸درتہمج۸فرشتحی:

۸تعیسج۸فتق۸سج۸مکح۸رش۸ینعیرک۸۸اینواج۸زاانپ۸انز۸داھکؤ ۸وت۸وت۸رسااپ۸این۸!ھجت۸رپاے۸اعقش

۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یاالتم۸اھتون۸رکول۔۸رضحت۸میکح۸اک۸وج۸اقتاض۸نو۸اس۸وک۸دبفؿ۸سپ۸ف۸شیپ

ہن۸رکف۸ہکلب۸اصمحل۸۸یشیافر۸تحلصم۸ادن۸اتفلیےک۸اسےنم۸۸تعیرش۸رکےت۸ےھت۸ہک۸مکح۸ِایرفام

 ۔دخاےئ۸اپک۸اجبالؤ۸ڈاول۸افر۸مکح۸ِفرح۸سیپ۸وک۸وت۸اصمہحل۸یک
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 یوش   زاین  ہمہ۸   یذگبار  را۸   انز۸   وچ

 منک۸زاین  ہمہ  انزؾ۸  وت۸  رباےئ۸  از۸ نم

 ایس۸نواجفے۸اگ۸ںیم۸زرکے۸اگ۸رسااپ۸اینبج۸وت۸انز۸وک۸رتک۸۸!اے۸اعقشرتہمج۸فرشتحی:

 ۔وک۸اپش۸اپش۸رکدف ۸ةکت۸افر۸وخد۸ینیب۸ےھجت۸رپ۸انزرکات۸نو ۸ہک۸ریت۸ےیل

۸   ہن

 

مت

 

گفت
 منم  ٓاانشت۸ ہک۸  ٓااجن۸   رمف۸   

م   انف۸    رساےئ۸    درںی

 

ح ش

ا

ع

 منم  تایح    ۂ

 ے۸۸ںیمے۸۔۸اے۸صخش۸!۸۸تیفرػ۸ےس۸اکح۸یک۸قح۸اعتٰیل۸اؿ۸ااعشر۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

نو ۸۔۸۸رت۸وت۸ںیم۸بیاجؿ۸ےس۸رق۸یٓاانش۸افر۸ریت۸اریت۸وی ۸ہکافر۸اج۸۸اہک۸ہک۸وت۸ںیہک۸وت۸ںیہن

م۸ےیل ےریت۸قلعت۸ہ۸اریم۸ںیم۸داین۸اس۸رساےئ۸افین

 

ح ش

ا

ع

ےس۸۸هللاقلعت۸عم۸ا۸ینعیے۸۸تایح۸ۂ

 ۔اگوت۸رمدہ۸رے۸۸نوےت۸نوےئ۸ یھ۸زدنہافر۸تلفغ۸ےس۸۸اطع۸نویگ۸ےھجت۸زدنیگ

 نم  ز   اسؽ  ار۸زہ  زییرگب   دجب  فرگ

 منم  اہتنمت۸  ہک۸  یٓار  نم۸ ہب۸  اعبتبق

فرػ۸۸یک۸ایتلفغفرػ۸۸یک۸ذات۸ےس۸انرفامین۸یوت۸ارگ۸ریم!اے۸اخمبطرتہمج۸فرشتحی:

۸وی ۸ہکٓاےئ۸اگ۸۸فرػ۸ہ۸یٓارخ۸اکر۸رم ے۸ےک۸دعب۸ریم۸زہار۸اسؽ۸اھباتگ۸رے۸اگ۸نکیل

 ۔ذات۸ے۸ہ۸یاہتنم۸ریم۸اریت

۸   ہن

 

مت

 

گفت
 امہ    ےکی   وت۸   رحب۸   منم۸   ہک۸   

 منم  اپت۸    ف۸  رپ   رپفاز۸    وقِت     ہک۸    ایب

۸ہک۸ںیم۸ ے۸ھجت۸ےس۸ںیہن۸ںیم۸ایک۸!اے۸اخمبطرتہمج۸فرشتحی: ۸افر۸۸اہک ۸نو   ردنر

اطتق۸۸رپ۸افر۸اپؤ ۸یک۸ےفرػ۸ٓااج۸ہک۸ریت۸یے۔۸سپ۸وت۸ریم۸یلھچم۸ ردنر۸یک۸ےوتریم

ےب۸اجؿ۸نورک۸رمدہ۸۸ںیم۸ے۸افر۸یکشخ۸لچ۸یتکس۸ںیم۸اپین۸یلھچم۸ینعیاپس۸ے۔۸۸ہ۸ےریم

 ۔اجؿ۸افر۸رمدہ۸نو ے۸ےگل۸اگ۸ےس۸دفر۸نورک۸وت۸ےب۸فرح۸قح۸اعتٰیل۸ے۸ایس۸نو ے۸یتگل



  

  

رزی 286 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 وقعیےب  رقار۸ ےب۸ دہج۸ ہب۸ فرػ۸۸رہ  ز

ے  نِریپ ںوےئ۸  ہک
شف
 اشمؾ۸تفایب  وی

۸نےک۸ریپ۸االسلؾ۸ہیلع۸ویفاالسلؾ۸ ے۸رضحت۸۸ہیلع۸وقعیب انبج۸دیسرتہمج۸فرشتحی:

۸۔۸ایس۸یوکشش۸رشفع۸رفامد۸وجتسج۸ںیم۸ےس۸اؿ۸یک۸یوت۸رہ۸فرػ۸ےب۸رقار۸وخوبش۸اپیئ۸یک

ے۸وت۸وشؼ۸افر۸۸رمدش۸ےس۸ٓایت۸ضیفِ ۸وخوبش۸ذرک۸ف۸رکف۸ںیم۸یک۸فرح۸بج۸اسکل۸وک۸قح۸اعتٰیل

 ۔ے۸نواجیت۸رتیق۸ولسک۸ںیم۸رت۸نواجات۸ے۸افر۸راتفرِ ۸زیت

 رکش  ف۸  ریش وچمہ۸ قشع۸ ف۸  نم۸   میدش   ےکی

ہ ۂ۸ ٓا ۸   ایبد

 

 السؾ ہک۸   ںید  سمش۸  زیربت ش

ےک۸دصےق۸۸رفاحین۸ضیف۸ِیک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییربت۸نیرضحت۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

 ؎ رسااپ۸قشع۸نوراہ۸نو ۸۸ںیم۸ینعی نورے۸ںیہ۸کیف۸رکش۸ےک۸ا۸لثم۸ریش قشع۸افر۸ںیم۸ںیم

 ںیہ     ای اگنچر     ہک۸   ے۸   وہل۸  ںیم    روگ 

 

 ںیہن  اہک ۸   تبحم۸  ے۸  اہک ۸  وہک ۸   ایک  ںیم

 نوےئ۸ےیل ے۸رتشن۸۸رھپیت۸یدفڑ۸ںیم رگ۸ رگ

 

 وخ ۸ایےئدر اف۸۸ریِاخک۸دا ۸درز تشم۸ وچ۸ را۸۸نت

   ف ریب ز  رگہچ
 
 درف   از۸    ٓااتفےب۸   دص۸   ذرہ

۸ارتہمج۸فرشتحی: ۸در۸اس۸ےک۸ےچین۸اخک۸ھجمس۸نکیل۸تشم۸ِکیمسج۸وک      ایےئاجمدہات۸اک

      نج۸وک۸ولغمب۸رک ے۸ںیم۸ںیہ۸انگنو ۸ےک۸اقتےض۸ یھ۸اس۸اخک۸ںیم۸ینعیوخؿ۸ے۸

 ؎  رگج۸وخؿ۸رکان۸زپات۸ے۸۸۸

 لمسب   ںیم  نو ۸  ےس۸   غیت   یک  مکح۸   رتے

 رجنخ    ونممؿ۸        یریم        ںیہن     اہشدت

تبحم۸وک۸ےبدح۸۸الہ۸ِوعرت۸ےس۸ٓاوھکن ۸وک۸اچبان۸زپات۸ے۸اس۸فتق۸نیسح۸بج۸ یس۸ابوصخلص
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 ؎  ے۸۸۸۸تیالص۸فال۸دؽ۸اک۸وخؿ۸رکان۸ہ۸ےیلراض۸ےک۸۸یک۸اجمدہہ۸رکان۸نوات۸ے۸رگم۸قح۸اعتٰیل

 ںیہ رکےت۸ وبجمر۸  ںیمہ ےک۸ دؽ۸ فولےل۸ وگ۸  تہب

 ںیہ   رکےت۸  وظنمر۸   وھگانٹن۸    اک۸  ےلگ۸  اخفر۸   رتی

د                                                                                 

 

ت
 فبمب

نوات۸ے۸سج۸وک۸ومالان۸دفرسے۸رصمہع۸۸ادیپ۸اک۸ونر۸بلق۸ںیم۸ی  ربتک۸ےس۸وقت۸اجمدہہ۸یک۸ایس

 ۸کیہک۸ااسنؿ۸اکلم۸ا۸رفامےت۸ںیہ۸ںیم
 
   اخک۸رصػ۸ابرہ۸ےس۸ولعمؾ۸نوات۸ے۸رگم۸ادنر۸۸ذرہ

 ؎   ٓااتفب۸راتھک۸ےڑکنف ۸ےس۸۸تیفال۸افر۸ونرِ ۸ی  وقت۸ونرِ 

 یک  لفحم۸   مشِ ول۸   زپیئگ   دیمیھ ہک۸  ایٓا وکؿ۸  ہی

 یک  دؽ۸  ای اگنچر  ںیگل اڑ ے۸  وعض۸ ےک۸  وگنتپ 

 تحیصن

رکےت۸فہ۸۸افحتظ۸ںیہن۸افر۸وج۸ولگ۸ٓاوھکن ۸یک۸فاول ۸ےک۸احال۸ت۸ںیہ۸هللاوت۸ا۸ہی

اک۸ذعاب۸۸اشییناؿ۸وک۸سج۸دقر۸رپ۸ںیم۸ہ۸افر۸داین۸التبم۸نورک۸ربابد۸نوےت۸ںیہ۸ںیم۸یاجمز۸قشعِ

۸وسحمس۸رکات۸ے۸افر۸ااجنؾ۸اکر۸ےنتک۸ولگ۸اجبےئ۸ہملک۸ےک۸ایس۸نوات۸ے۸فہ۸وخد۸اعقش۸اجمز۸ہ

ےس۸گنت۸ٓارک۸۸اشیینہن۸نو۸۔۸وضعب ۸ ے۸رپ۸رمےئگ۸افر۸ہملک۸بیصن۸ےتیل۸وشعمؼ۸اک۸انؾ۸ےتیل

۸ یھ۸وکسؿ۸ہن۸ےلم۸اگ۔۸ربق۸ںیم۸اںیہن۸اس۸رحاؾ۸ومت۸رم ے۸ےس۸ یھ۸نکیل۸رک ی۸وخدیشک

 ؎   ے۸وخب۸اہک۸ے۸ہک۸۸۸۸اگ۸۔۸ یسنو۸ذعاب۸ہ

 ےگ  رماجںیئ ہک۸  ںیہ  ےتہ۸  ہی ےک۸ ربھگا وت۸  اب

 ےگ  اجںیئ دکرھ۸ وت۸   ایاپ   ہن۸  نیچ   یھ  ےک رم

اجےئ۸وت۸۸ایےس۸دفر۸رکد۸ے۸بج۸اس۸وک۸اپین۸اک۸رمزک۸اپین۸فل۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸یلھچمؤم۸ارقح

 اابس۸اس۸اک۸وکسؿ۸نھچ۸اجےئ۸اگ۸وخاہ۸اےس۸ےنتک۸ہ
ِ
۔۸اجںیئ۸دےیف۸ٓاراؾ۸رفامہ۸رک۸شیع۸ب

ذات۸اپک۸ے۸وج۸دخا۸ےس۸سج۸۸یک۸فرح۸ااسنؿ۸ےک۸بلق۸افر۸رفح۸اک۸رمزک۸قح۸اعتٰیل۸ایس

 ؎  ےیھجمسےس۸رحمفؾ۸نواگ۸۔۸اس۸ومضمؿ۸وک۸اؿ۸ااعشر۸ےس۸۸ؿدقر۸وکس۸دقر۸دفر۸نواگ۸ایس
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 ارگ  اید دؽ۸ وک۸  ریغ الخػ۸  ےک۸  دعؽ۸   ے۸   اظمل

 رک ہپ۸  ایس دفا۸ وک۸ دؽ۸ ےھجت۸  دؽ  ے۸  اید  ے۸  سج

 نوا  دجا۸   وج۸  ےس۸ رمزک۸  ایگ نھچ۸ وکسؿ۸  اک۸   اس

 رک  ہپ۸    یس دفا۸  ہن۸  دؽ۸ سب۸  ے۸  دخا۸ دؽ۸  رمزکِ

ے۸رھپ۸اس۸دؽ۸وک۸دخا۸ےک۸وسا۸دفرسف ۸رپ۸۸ایک۸ا ے۸دیپ۸ے۸ہک۸دؽ۸وت۸قح۸اعتٰیل۸ہیرشتحی:

نواگافررشًاع۸رہفرح۸انانمبس۸ے۔اہ ۸وج۸تبحم۸۸اجزئ۸ےسیک۸ےیل۸ےکاجمز۸۸دفا۸رکان۸قشعِ

ام ۸ابک۸۸اییویب۸وثاب۸ے۸ےسیج۸ابثع۸ِہن۸نو۸فہ۸تبحم۸ یھ۸ےیلنو۸افر۸سفن۸ےک۸۸ےیلےک۸۸هللا

 وثاب۸ے۔۸۸بس۸ابثع۸ِہیتبحم۸۸یک۸ریپ۸ایااتسد۸۸ایافالد۸۸ای

 تحیصن

اس۸فتق۸۸وی ۸ہکے۸۸یرضفر۸تیوہشت۸ےک۸انگنو ۸ےس۸انچب۸اہن۸ںیم۸وجاین

۸اسکل۸وک۸۸وجاؿ۸نویت۸اطتق۸ یھ ۸ یس۸اچےیہے۸ذٰہلا فاےل۸ےس۸قلعت۸اقمئ۸۸هللا۸ہک۸وفراً

اک۸وج۸العج۸رمدش۸اتبےئ۸اس۸رپ۸۸ہفریغ۸وشمرہ۸رکات۸رے۸افر۸دباگنہ۸رکےک۸اےنپ۸احالت۸ںیم

 
ّ
 م
ہ

۸ےس۸لمع۸رکے۸ابوصخلص۸نیسح

 

تہب۸۸ےس۸تہب۸دفر۸رے۸ہک۸اس۸ےنتف۸ںیم۸وک ڑل۸ت

ذتل۸افر۸۸افر۸ٓارخت۸یک۸ے۸۔۸داین۸ابتہ۸نواجیت۸یگے۸افر۸زدن۸ اتالتبم۸رکد۸ؿےس۸اطیش۸ٓااسین

۸افر۸ذعاب۸دایمئ۸اک،۸فیلکت۸رید۸یافروھتڑ۸۔۸زمہ۸اعریض۸ذعاب۸ےک۸وسا۸ھچک۸احلص۸ںیہن

 ؎ اشرع۸ ے۸وخب۸اہک۸ے۸۸۔۸ یسدایمئ۸افر۸روسایئ

 رکےت  اہک۸ مہ۸ ہن۸  اک۸ دؽ۸ ےس۸  ہ  دؿ۸ ےلہپ۸   وج

 رکےت  ۸انس مہ۸ ہن۸  ابںیت ےس۸ ولوگ ۸  ہی اب۸  وت

ابت۸رہسگ۸ہن۸امون۸۸انراض۸نو ۸اس۸ہگج۸دؽ۸یک۸اعتٰیل۸هللاوک۸دخا۸ہن۸انبؤ۔۸سج۸ابت۸ےس۸ا۸دؽ

اراشد۸رہ۸۸ہیاک۸۸التبم۸رکدے۸اگ۔۸قح۸اعتٰیل۸ںیم۸ابتہ۸ یھ۸فرہن۸دؽ۸وخد۸ابتہ۸نواگ۸افر۸ںیہمت

 اراشد۸ے:۸اپک۸ںیم۸۔۸رقٓاِؿ اچےیہاجؿ۸انب۸رک۸رانھک۸۸فتق۸رحزِ 

ر  الل  
ۡ
ک  ارالر ب ذ 

ۡ
ُب  ترط ُقُُلۡ

ۡ
ن ُ ال ئ     مر

 ےس۸اطع۸نوات۸ے۔۸اید یک۸ہ۸اعتٰیل۸هللا۸ؿنس۸ول۸ہک۸دول ۸اک۸اانیمط۸وخب
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 ۸ارقح
ِ
 لقن۸رکان۸انمبس۸ولعمؾ۸نوات۸ے۔۸اہی قشع۸نوانسک۸۸ربعانتک۸رباےئ۸العِج ۸اک۸الکؾ

 
ِ
 نوانسک۸قشع۸ِربعانتک۸رباےئ۸العِج ۸الکؾ

 ںیم   وجاین  یھت اسام ۸ وجہنتف۸  رگ۸  ہنتف۸  زفل۸  فہ

 
 
 د
ِ
 ںیم   افین  دارِ  اس۸  فہ۸  ےس۸  یریپ  یئگ نب۸ رخ۸۸ؾ

 ںیم  افین  نسحِ اہبرِ  دؽ۸  اے۸ دقؾ۸ رھک۸ رک۸۸لھبنس

 ںیم   وجاین   رحب۸ِ   ے۸  وخؿ۸   اک۸   ویتشک  زہارف 

 ںیم  افین ِِ نسح۸  قشعِ ے۸    رفاحین  ومت۸  امہری

 ںیم  ینابہگن   یک   دؽ۸  ے۸   رمضم۸  اجفدا ۸  ایحِت 

 ںیم  وجاین ےھت۸ اتسلگ ۸  دص رکش۸ ٓاہ۸ اعرض۸  وج

 ںیم  افین  ابغِ  اس۸ دص۸زخا ۸۸گننِ ےس۸ے۸۸یریپ۸فہ

 لک  ےھت۸  اعاقش ۸  اگہ۸  لتق۸ ژماگ ۸  افر۸  اربف۸  وج

 ںیم   رفاین ڑچیک رخ۸ ژماگؿ۸ اب۸  ںیہ ےس۸ یریپ  فہ

 رپ ابداشنو ۸ لک۸ رمکحا ۸ اھت۸۸ وج نسح۸۸اجِؿ   فہ

 ںیم  رمکحاین۸ یک  اس۸ ٓاج۸ اغبفت۸ ےس۸  یریپ         ے

   تبحم
 
 یک  اتاب ۸  رفےئ۸  سج۸۸ یھت داؾ۸ ےب۸  دنبہ

 ںیم   اجاشفنین  اینپ   ے۸  اندؾ۸  ےس۸  نسح۸  زفاِؽ 

 کت   لک۸ ف۸نخس۸ رعش۸  تنیِز اھت۸ وج۸  نسح۸  انز۸   فہ

 ںیم  دفاین۸ہشیر  وی ے۸وصحمر۸ ےس۸۸یریپ اب۸  فہ

    اک۸   اہک 
 
 یوجہمر     ٓاہ۸   یک   اہک ۸   لمحم۸    رپدہ

 ںیم         رتشابین  ابغر۸  روسا۸ ے۸  ےس۸  یریپ  تب۸  فہ
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ِ
تا   یک    نسح  ابشب

ِ

ع

 ے    اتسلگ ۸     حبص۸   رانعئ

    رگم
ِ
     ھکید    نشلگ۸    ااجنؾ

ِ
 ںیم     ابابغین     اشؾ

م    اجِؿ    فہ

 

غ

 

ن
ا

ع

 وگیئ   زغؽ   اجؿ۸   افر۸   ؼ۸اشع   ۂ

 ںیم  وخاین  رعش۸۸اہبرِ   ارسفدہ۸ لگ۸  ےس۸  یریپ  ے

 ںیہ نوےت۸ دنف۸  ںیم دحل۸  رکیپ ےک۸ نسح۸  زہارف 

 ںیم   امگین  وخش۸  ںیہ   التبم۸  اندا ۸   اشعِؼ    رگم

 ابیق   زیؽ ال۸   یح   قشع۸ سب۸   وت۸  قشع۸ ے۸    ارگ

 ںیم    افین    نسح۸ِقشعِ ے۸   نویت  اعریض  تبحم

ر   اے۸   ےس۸  اعمل۸  رینیگن    یس   دوھاک۸   اھک۸   ہن ت

  

 اخ

 ںیم۸   افیندارِ    اس۸ رھک۸  ےس۸  اعمل۸   اخقلِ   تبحم

 

 ںود  رگید  نوا  ریشِ  ںود۸  رگید  دخا۸  ریشِ

 د مک۸  دخا۸ ریشِ
 
 نم ٓااثرِ   ںیدر رگنب۸  دیہ

دخ۸ا۸۸۔۸ریشِدفرسے۸نوےت۸ںیہ۸ی  نو۸افر۸ریشِ ۸رسے۸نوےت۸ںیہدخا۸دف۸ریشِرتہمج۸فرشتحی:

۸ی  دوع۸ہیاشمدہہ۸رکف۸)۸اامعؽ۸ف۸االخؼ۸ںیم۸ینعیٓااثر۸۸ےذٰہلا۸ریم۸ںیہ۸دےھکی مت۸ ے۸ںیہن

امعؽ۸ےک۸ا۸هللا۸ءافایل۸اہی رماد۸۸ولعمؾ۸نوات۸ے،۸درالص۸ومالان۸یک۸ی  وگ۸اظبرہ۸دوع۸،ے ںیہن

۸ےتیرفامد۸ؿومالان۸اس۸فرح۸اک۸ومضمؿ۸ایب۸ًاتیر۸اکحاف۸اکاتلًفرػ۸ےس۸ف۸افر۸اؿ۸یک۸االخؼ۸ںیہف

 (اچےیہنظ۸ہن۸رکان۸۸قح۸ےس۸وسءِ ۸ےئافر۸افایل۸اچےیہ اظرہ۸وک۸وخب۸ھجمس۸انیلالہ۸ِ ۸۔ںیہ

 اے۸ابابغ ۸ٓادم۸زخا ۸ٓادم۸زخا ۸ابابغ ۸اے

 اشن  رگنب۸ دؽ۸رگنب۸اشن ۸۸ربگ۸از۸دردِ ۸اشخ۸ف۸رب

افر۸نمچ۸۸زخا ۸اک۸وممس۸ٓاایگ۸ٓاایگ۸زخا ۸اک۸وممس۸!اے۸ابابغ ۸اے۸ابابغ رتہمج۸فرشتحی:
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۸اشخ۸رپ۸ریم ۸۸دردِ ۸ےےک۸ربگ۸ف ۸اس۸رعش۸ںیم۸دےیھکیدؽ۸ےک۸اشنانت۸وک        رمدش۸وک۸۸۔

 ۔ےس۸علطم۸رکرے۸ںیہ۸ابینط۸ضبقِ

 بل کشخ۸ ف۸ مشچ۸ دف۸  ای رگ ببس۸ ےب۸ ابندش۸  رہسگ

 زرفعا   رخ۸ زرفعا ۸ رخ۸ دؽ۸  دردِ  ےب۸ ےسک۸  وبند

مغ۸ےک۸بل۸کشخ۸۸ابینط۸افر۸دبفؿ۸ یس۸ںیہ۸رفیت۸ںیہن۸۸ٓاںیھکندبفؿ۸ببسرتہمج۸فرشتحی:

 ۔نوات۸)زرد(۸ںیہن۸اک۸رہچہ۸زرفعاین۸دؽ۸ےک۸ یس۸نوےت۸افر۸دبفؿ۸دردِ ۸ںیہن

 دہ  ابز   وجاےب۸  ٓارخ۸  وگب۸   ریتف  اجک۸  لگ۸   اے

 ٓاامس   رب۸  ٓاامس ۸   رب   ای   وت۸  ایےئدر  رعقِ  در

۸یک۸ایےھجم۸ھچک۸وت۸وجاب۸دے۸وت۸در۸(۸دکرھ۸ایگزخا ۸ںیماے۸لگ۸)وت۸وممس۸رتہمج۸فرشتحی:

     تیوقفمد۸طسب۸یک۸اخۂص۸اوحاؽ ٓاامسؿ۸ےک۸افرپ۸)احتل۸ضبق۸ںیم۸ای الچ۸ایگ۸ںیم۸رہگایئ

 ے(۸ایرفام۸ؿوک۸ایب

 نم  اجِؿ   ؿدرا اے۸  فیریم اج ۸ وچ ۸  وپدیشہ

 نم اتسبؿ۸   رفقن۸   اے۸   فیریم  رخاام ۸   رسفے

 ۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:
ک

 

ی
تفٓاک۸اک۸ونر۸ےب۸ ے۸افر۸۸لثم۸اجؿ۸ےک۸یفخم۸اجؿ۸ںیم۸یریم۸ی

 ۔ےس۸رپرفقن۸ے۸رفح۸اک۸ابغ۸ٓاک۸ےک۸رقب۸ہ۸یریم

 نم۸ےب۸نت۸رمف۸ےب۸نم۸رمف۸اے۸اجِؿ ۸فیریم۸وچ 

عل  اے۸  رمف۸ نم۸ زمشچ۸ِ  ریبف 

 

اش

ع

 نم  اتابِؿ    ۂ

۸رفح۸وک۸مسج۸ہک۸رےیھکاسھت۸۸وت۸مہ۸وک۸ یھ۸ارگ۸ٓاک۸اجےت۸ںیہ۸!اے۸رمدشرتہمج۸فرشتحی:

 ۔زنمبہل۸نت۸نو ۸ںیم۸افر.افر۸ٓاک۸زنمبہل۸اجؿ۸ںیہ۸اچےیہےک۸اسھت۸رفس۸رکان۸

 رما۸یےب۸وخاب۸ف۸وخر۸رکد رما۸۸یابؽ۸رسرکد۸ےب

 نم  اعنکِؿ   ویفِ اے۸ ادنر۸ٓا۸۸وقعیب شیپ۸در
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 ے۔۸اے۸ریمایرس۸ےب۸وشؼ۸افر۸ھجم۸وک۸ےب۸وخاب۸ف۸اعطؾ۸ٓاک۸ ے۸رکد۸اریمرتہمج۸فرشتحی:

۸اؿ۸ےس۸الماقت۸یک۸ںیم۸دجایئ۸۔۸رماد۸رمدش۸یک۸ےک۸اسےنم۸ٓااجےیئ۸بوقعیاےنپ۸۸!ویف

االسلؾ۸ےس۸رصػ۸۸ہیلع۸وقعیب اناالسلؾ۸افر۸دیس۸ہیلع۸ویف انرکان۸ے۸افر۸دیس۸ؿانمت۸ایب

 ۔افر۸وبحمب۸رماد۸ںیہ۸وہفمؾ۸ّبحم۸االطصیح

 ف۸قشع۸ویایگد۸ِؿ ایب۸در

    ہچ

 

ست

 

س

 

ن

 اگن اگیب    وچ ۸   دفر۸   ی

 ویااگن د      ۂقلح     در۸   ٓا۸    ادنر

 کیرش۸ںیم۸ویاون ے۸مہ۸د۸اھٹیب۸ ےک۸دفر۸وی۸ون وت۸لثم۸اگیب۸!اے۸اخمبطرتہمج۸فرشتحی:

کشخ۸وک۸۸زادہِ  یس۸اہی  ے۸۸ومالان ںیہ۸دخا۸ےس۸دفر۸ےتھٹیب۸کشخ۸اعاقشِؿ ۸)ارثک۸زادہِ ۔نواج

 ے۔(۸اطخ۸ب۸ایک۸  اس۸فرح

۸   ٓاہکن

 

ش

ق

 

س
ع

 دہ   ز   ربمہ۸   اخاہن۸   

 اسمہاگئ          اخۂ         ادنر۸       ٓادم

۸اعاقشِؿ ۸فہ۸ایقح۸ ے۸ےسج۸رھگ۸ےس۸ےب۸رھگ۸افرےب۸رسفاسامؿ۸رکد۸قشعِرتہمج۸ف۸رشتحی:

راتہ۸ے۸وج۸۸فہ۸ںیم۸هللالہ۸ا۸بلق۸ےس۸تبحص۸ِرفاغِ ۸ینعیافر۸رقمب۸راتہ۸ے۔۸۸ہیدخا۸اک۸اسمہ

۸قح۸اعتٰیل۸ےس۸ےب۸ریتبغ۸داین۸ینعیے۸ہک۸زدہ۸۸ایوک۸دؽ۸ےس۸اکنؽ۸اکچ۸نو۔۸زبروگ ۸ ے۸رفام۸داین

 ۔ےکراےتساک۸افؽ۸دقؾ۸ے

 قشع  ایےئدر   ںیا  دہ ِ  ٓافر۸ رب۸   فک

 ٓاامس   ز  ہہم   ٓا   دہ ِ  رک  ف رف  رس

۸قشع۸ ے۸اس۸یکوت۸رحب۸ِ ۸فرػ۸رخ۸ایک۸بج۸ٓاامسؿ۸ےس۸اچدن۸ ے۸ ردنر۸یکرتہمج۸فرشتحی:

۸ ردنر۸اک۸دمف۸زجر۸ٓاےگ۸۔۸وہشمر۸ے۸ہکہنم۸ےس۸اھجگ۸اکنانل۸رشفع۸ایک۸عمط۸ںیم۸الماقت۸یک

 ۸راتھک۸ے۔۸انٹہ۸اچدن۸ےک۸ےنٹھگ۸ڑبےنھ۸ےس۸قّلعت۸ڑبانھ۸افر۸ےھچیپ
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ہک۸۸ےیلرکؾ۸ڈا۸ٓاک۸امہرے۸بلق۸رپ۸اگنہِ ۸!ب۸یقیقحہک۸اے۸وبحم۸۸ہی بلطم

مامؾ۸۸وسز۸ف۸دگاز۸یک۸یف۸زار۸ہی۔۸رھپ۸اامعؽ۸ف۸االخؼ۸افر۸قشع۸ف۸تبحم۸رگٓاک۸امہرے۸اچدن۸ںیہ

 ۔ےگ۸ںیاھجگ۸ےک۸ارھب۸لثم۸ںیم۸ایبلق۸ےک۸در۸ف۸احالِت ۸تایفیک

 وت۸اف    از۸   ہ ۸   اہنؿ۸   اےئدیپ   وت   ات

 اہن    یرگد    وت۸   وچ۸     ادیپ     وشد۸   اف

۸ روھکےگ۸وت۸مت۸ایع۸اان۸وک۸ابیق۸بج۸کت۸مت۸اےنپ۸سفن۸وک۸ہن۸داٹؤےگ۸افر۸اینپرتہمج۸فرشتحی:

 
ِ
 اہن ۸نواگ۸افربج۸مت۸اہن ۸نو۸یقیقح۸نوےگ۸افر۸فہ۸وبحمب

ِ
 نواگ۔۸۸ ایع۸یقیقح۸ےگ۸وت۸فہ۸وبحمب

 ںیسگ   اعیقش  ہمہ۸  ف۸  ںیشن  اعاقش ۸   اب

 ںیرق  وشم۸  دکیؾ  اعقش۸  تسین  ٓاہکن۸  اب

رکف۸)۸افر۸۸دخا۸ےک۸اپس۸اھٹیب۸مت۸اعاقشِؿ ۸!اظرہ۸کشخ۸افر۸الہ۸ِاے۸زادہاِؿ رتہمج۸فرشتحی:

۸یک۸قح۸اعتٰیل۸رہ۸رک۸مت۸ یھ تبحص۸ںیم۸ےس۸وتہب۸رکف(۸افر۸اؿ۸یک۸ف۸وخد۸ینیب۸یوخد۸رس۸اینپ

روھک۸ہک۸وج۸دخاےئ۸اپک۸اک۸اعقش۸ہن۸نو۸اس۸ےک۸۸ایدوک۸وخب۸۸ول۸افر۸اس۸تحیصن۸ھکیس۸اعیقش

 ۔رکف۸اپس۸ہن۸اھٹیب

 ٓاب ز  ف ریب زام ۸  کی وبند۸ ربص۸ را۸  امایہ 

 داتسل    رفاِؼ    در۸   وبند۸   ربص۸   را۸   اعاقش 

۸فرح۸اعاقشِؿ ۸ٓااتکس۔۸ایس۸ربص۸ںیہن۸ہحمل۸وک۸ یھ۸کیاےک۸ابرہ۸۸وک۸اپین۸ ویلھچمرتہمج۸فرشتحی:

۸اؿ۸وک۸ومت۸رظن۸ٓایت۸ےس۸تلفغ۸ںیم۸قح۸اعتٰیل۸ینعیٓااتکس۸۸رپ۸ربص۸ںیہن۸دجایئ۸دخا۸وک۸دخا۸یک

 ؎  زدنیگ۸ںیم۸اید ے۸اف۸ر۸اؿ۸یک

 ے ومت۸  یرم وھبانل۸ رتا۸  زدنیگ  یرم ے۸ ذرک۸  رتا

 

 ںود دنا ۸ز  را۸   دنبہ۸  امجتل۸  ےب۸  دفاعمل۸   رہ

 
ِ
 ای ز  دارف۸  وخرؾ۸ رگ۸ رفاتق۸ در۸  ا ویح  ٓاب
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  ےیلامہرے۸۸دفون ۸اہج  اہبر۸ےک۸ریغب۸ٓاک۸ےک۸رقب۸یک۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

 ۸ارگ۸ٓاک۸ےک۸ریغب۸،اخہن۸ںیہ۸دیق
ِ
 ےس۸۸ومت۸ہ۸زدنیگ۸وت۸ یھ۸ںیئپ۸ یھ۸تایح۸مہ۸ٓاب

 ۔انکمہر۸نویگ

 تست  دہ ِ  رباشنؿ۸  اعمل۸   اگنراتسِؿ   اںی

 اشن   دیوج  یمن اج ۸  وت۸  رخ۸ وشؼ۸ از۸ کیل

ٓاک۸ےک۸دہ ۸دقرت۸۸!مامؾ۸ونصماعت۸افر۸ولخماقت۸اے۸دخا۸اکانئت۸یکرتہمج۸فرشتحی:

ب ۸رفح۸وت۸ٓاک۸ےک۸رقب۸ف۸راض۸یک۸یریم۸ے۸نکیل۸اشنین۸یک ب
ل

 

ااطبل۸ے۸افر۸غ

ع

۸ںیم۸دیاروشؼ۸د۸ۂ

 ۔ے۸نورہ۸فرػ۸وتہج۸ںیہن۸یک۸ ٓاک۸ےک۸رخ۸اتاب ۸ےک۸العفہ۸افر۸اشنوین

 
 
    اہج ے۸  وچ ۸  را۸  دمل۸  وخؿ۸    رطقہ

 
 رکدہ

 اہج   از۸   را۸   ۂرطق   دنامن۸   اینریح  ز  ات

۸اےنپ۸قلعت۸یک۸ٓاک۸ےک۸رکؾ۸ ے۸اےنپ۸اشعؼ۸ےک۸ولقب۸ںیم!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

۸کیلثم۸ا۸اہج ۸ٓاابد۸رفامراھک۸ے۸سج۸ےک۸اسےنم۸مامؾ۸االفک۸ف۸زنیم۸اسیا۸کیدفتل۸ےس۸ا

 ؎  ےک۸ںیہ۸رطقہ۸کیذرہ۸افر۸ا

 اعمل  اک۸  انماجت۸ ےس۸ اؿ۸ اب۸ ے۸  فتق۸   رہ

 اعمل اک۸ رات۸ دؿ۸ رمے۸ ے۸ اب۸  ہ افر۸  ھچک

د                                                                       

 

ت
 فب۸رۃمحاہلل۸ہیلعمب

 رگد ےک۸ اخک۸ تشم۸۸کیا  ایس وت۸   یھبک   یھبک

 ےسگر  ٓاامس ۸   تفہ۸   ۸نوےئ   رکےت۸   وطاػ

                                                                     

ت
خبگ
 رر 

۸افایل۸ے۸نکیل۸ایرفام۸‘‘یھبک۸یھبک’’اصبح۸ ے۸۸رگج اس۸معن۸ےس۸ہمہ۸فتق۸۸ءدرالص۸فہ

۸ے۸وج۸الہکات۸نیفاال۸اقمؾ۸وت۸اقمؾ۸ولت۸‘‘یھبک۸یھبک’’افر۸۸رپ۸افزئ۸ںیہ۸وج۸اقمؾ۸نیکمت۸رشمػ۸ںیہ

 ؎  اک۸احؽ۸ے۸۸۸۸ولسک۸ےک۸وتمنیلس
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 وگرہ ےک۸ نب۸ وت۸ ےلکن۸ٓاوسن۸ وج۸ نب۸رک۸ وحر۸ وت۸۸ںیلکن۸ٓاںیہ۸وج

 ے۸وکؿ۸مشچ۸رُپٓاب۸ںیم۸ہی دؽ۸ںیم۸ےے۸ریم۸وکؿ۸اھٹیب۸ہی

د

 

ت
 فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمب

ےس۸ااسحس۸۸افر۸انداین۸اینفہ۸ریح۸وج۸ولگ۸ٓاک۸ےک۸قلعت۸اخص۸ےس۸رحمفؾ۸ںیہ۸!اے۸دخا۸افر

۸اؿ۸ےک۸بلق۸وک۸فہ۸فتعس۸رسیم۸وی ۸ہک اک۸اکشر۸نورک۸وخد۸وک۸زجف۸اکانئت۸ےتھجمس۸ںیہ۸یرتمک

 ے۔۸۸نویت۸ےس۸بیصن۸وک۸قلعت۸الاکمؿ۸ےک۸ضیف۸هللاوج۸الہ۸ا۸ںیہن

 اھت زدنا ۸   یھ فتعس۸  ںیاب اعمل۸  ےھجم۸  وج۸  ایک  بجع

 اھت  اب ایب اک۸ سج۸ الاکم ۸ نو ۸ فہ۸ وت۸   یھ  فیشح  ںیم

دفب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸         

 

ت
 مب

 رفش   وچمہ۸    ذارک۸    شیپ   د   رگد۸    رچخ

     درد۸۸    اب   ہک۸  ذرکے۸  ٓا ۸   اخہص

 

ش

م

 

غ

 

ر ۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸

 

ت

 

 اخ

نواجات۸ے۸اخص۸رک۸فہ۸ذرک۸وج۸قح۸۸بیےک۸رق۸ذارک۸قح۸ےک۸اسےنم۸ٓاامسؿ۸لثم۸زنیمرتہمج:

 ۔درد۸تبحم۸افر۸مغ۸قشع۸ےک۸اسھت۸نوےک۸۸اعتٰیل

 رما  دریگ وخبد۸  از۸  حبص۸  کیب  زییربت   سمش

 رااگئ    وخد۸  دؽ۸  دردِ   مبایب  میوج  یم  اہچن

۸ےدؿ۸ریم۸ارگ۸ یس۸۸اہلل۸ہیلعرۃمح۸زییرمدش۸رضحت۸سمش۸ربت۸ےریمرتہمج۸فرشتحی:

۸ہرقب۸ف۸ةسن۸عم۸اقحل۸فریغ۸اےنپ۸بلق۸ںیم۸وت۸ںیم۸ڈاںیل۸ؿوتہج۸اک۸اضیف۸بلق۸رپ۸وصخیص

اھت۔۸رضحت۸۸یہی نوا۸ یھ۸اچاتہ۸نو ۸دبفؿ۸اجمدہہ۸ف۸تقشم۸اپاجؤ ۸افر۸در۸تقیقح۸وج۸ںیتمعن

وج۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یمہک۸ومالان۸رف۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸اصبح۸اہمرج۸یکم۸هللادمادا۸احیج

ہک۸ومالانوک۸۸یھت۸ہیفہج۸۸وت۸اس۸یک۸نواجےت۸ںیہ۸ویا ےتسم۸ف۸د۸ںیم۸فیرعت۸یک۸هللا۸ءافایل

۸تیےس۸اہن۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییدبفؿ۸اجمدہہ۸ف۸تقشم۸رضحت۸سمش۸ربت۸دمت۸ںیم۸یوھتڑ

 ۔یھت۸دفتل۸یلم۸دنلب۸رمہبت۸ابینط
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 نک  ونر۸   رُپ۸    را۸   اخہن۸   رگید    ابرِ    ٓااتفاب

 نک وکر  را۸  دانمش ۸  رگدا ۸  اشد۸  را۸  دفاتس 

 ۸اے۸رمدش۸!۸ٓاےیئرتہمج۸فرشتحی:
ِ
دؽ۸وک۸رفنش۸۸ةسن۸ےس۸امہرے۸اخۂ۸افر۸اےنپ۸ٓااتفب

افر۸۸ےیجیکےس۸رسمفر۸افر۸دونمش ۸افر۸رتعموض ۸وک۸رحمفؾ۸۸ضافر۸دفوتس ۸وک۸اےنپ۸ویف۸ےیجیک

 ۔ٓانیم۸،وفحمظ۸رفامںیئ۸ے۔۸قح۸اعتٰیل۸رحمفؾ۸راتہ۸ہ۸رتعمض۸افر۸اعمدن۸وت۸ہشیمہ

 اعاقش    بیبطِ  اے۸  ف۸  ٓاامس ۸  رچاغِ   اے

     ف۸   دریگتس    را۸   اسلفم 
 
 نک    روجنر۸    اچرہ

۸اعوقش ۸ےک۸بیبط۸تیاے۸ٓاامسؿ۸دہارتہمج۸فرشتحی: اکلم(۸۸)رمدشِ!ےک۸رچاغ۸افر

 ۔ےیجیکدفا۸۸یک۸روی امیب۸رفاحین۸یافر۸امہر۸ےیجیک یرب ہار۸افر۸مہ۸وسلفم ۸یک۸ٓاےیئ

 ریگ ابز۸ رخ۸  از۸  رپدہ۸  وخاہ  ونر۸  رُپ۸  اہج ۸۸رگ

 وتسمر۸نک وخد۸ رفےئ۸  وخاہ  کیاتر  اہج  در

 ۸وت وکرفنش۸رکان۸اچےتہ۸ںیہاہج ۸ارگ۸ٓاک۸رتہمج۸فرشتحی:
 
۸ینعی خ۸ےس۸رپدہ۸اٹہےیئاےنپ۸ر

۸رفامےیئ۸راایتخ۸وغشم ی۸قلخ۸ںیم۸ِتیاراشد۸ف۸دہا۸ؿافر۸اضیف۸ٓاےیئ۸ولخت۸ےس۸ولجت۸ںیم

 ۔ےگ۸وت۸امہرے۸ولقب۸سک۸فرح۸ونمر۸نو ۸ےگ۸افر۸ارگ۸ٓاک۸وخد۸وک۸وتسمر۸رںیھک

 ںیا     ةیہ ز  نشلگ۸  اہبر۸  ف۸  ابغ۸  ٓا ۸   ںوےئ

 ںیا ازفاہ ۸ اج ۸ ٓاراےئ۸ اہج ۸  ایر ٓا ۸   ںوےئ

۸یک درالص۸قح۸اعتٰیل۸ةیشئافر۸ز۸اتزیگ۸اس۸اہج ۸ےک۸اباغت۸ف۸نشلگ۸یکرتہمج۸فرشتحی:

۸قح۸یک۸ےئوخوبشےئ۸رقب۸ےس۸افایل۸یک۸ہ۸ے۸افر۸قح۸اعتٰیل۸ؿاک۸اضیففرػ۸ےس۸وخوبش۸

 ؎۸  ںیہ۸ویاہنارفاح۸تسم۸ف۸د

 اک     اس۸    نریپ   ںوےئ۸    ںیم   دفوتس۸   ےک۸    ھجمس

 ںیم     نو ۸   وساتھگن۸   وک۸   وسنس۸  ف۸  الہل۸   ںیم   نمچ
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 ؎  زف ۸نوا۸۸رعش۸وم۸ہیاھت۸اس۸فتق۸۸رفس۸ںیم۸یغیلبت۸ینید۸کیا۸ارقح

 رھگ ےب۸   فرح اس۸ وج۸ نو ۸ نوا۸ ےس۸ رھگ۸  اےنپ۸  ںیم

 ںیم نو ۸   ڈوھڈنات۸   وک۸   فاول ۸   اچےنہ۸   ےک۸   دخا

 

 نمچ    اہبرِ      ایک     یگ   اپھچےئ۸    اک۸   اس۸   امجؽ

 انریپ   ںوےئ۸   یک  سج۸۸یکس ہن۸ پھچ۸ ےس۸  ولگ 

 

 تسین   وخردیش   ںیا   ہک۸  ابال۸  از۸  دنیوگ   ارتخ

 ںیا  ہ ۸  وغاغ  ہچ۸  ہک۸  ایدر  در دنیوگ  امایہ 

سکع۸۸ںیم۸وخردیش۸اک۸ںیہن۸ہک۸ااجال۸وخردیش۸ٓاامسؿ۸رپ۸اتسرے۸ہہک۸رے۸ںیہرتہمج۸ف۸۸رشتحی:

 ۸ونرِ 

ّ بل ح

 

مت

۸وموج ۸اک۸وشر۸ف۸لغ۸اؿ۸اک۸ںیہن۸ہیہک۸۸ںیہ۸ہہک۸رہ۸ ایلھچم۸ے۸افر۸ ردنر۸ںیم یقح۸

 ؎۸۸۸  ہمش۸ے۸وج۸اہنپ ۸ےاک۸رک افر۸ یس

 اہن      وشعممق۸    ف۸    ادیپ    نم۸     قشعِ

 اہج    در      اف۸      ۂنتف      ف ریب     ایرِ 

ے۸۸ہ،۸جح۸،۸اہجد(۸وت۸اظرہ۸ے۸رگم۸فہ۸وبحمب۸وپدیش۸ۃامہرا۸قشع۸)فوض۸،۸امنز،۸رفزہ۸،۸زٰوکرتہمج:

اؿ۸۸ے۸نکیل۸ب۸وت۸اہج ۸ےس۸یفخم۔۸وبحماجرے۸ںیہ۸ےیکاامعؽ۸تبحم۸ےک۸۸ہیاخفر۸۸سج۸یک

 ؎  رکراھک۸ے۸۸ویاہنوخوبشےئ۸رقب۸ ے۸اعوقش ۸وک۸د۸یک

 وشد     یم    رپا ۸    وچ۸    دربل۸    ٓا ۸      ںوےئ

 وشد        یم      ا ریح     ہلمج۸      زاباہن۸      اںی

 رتہمج:
ِ
ے۸وت۸۸یتارفاح۸وک۸وسحمس۸نو۸وخوبشےئ۸رقب۸بج۸اعوقش ۸یک۸یک۸یقیقح۸ا۸س۸وبحمب

۸افر۸مامؾ۸زابںین۸مامؾ۸اغلت۸ف۸اافلظ۸اقرص۸نواجےت۸ںیہ۸ےیلرک ے۸ےک۸۸ؿاس۸ذلت۸وک۸ایب

 ۔ںیہ۸اعزج۸نواجیت

فاال۸رعش۸دجہت۸ےک۸‘‘اقشع۸نم۸دیپ’’رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یامہرے۸رمدش۸وھپوپلر

 فتق۸رثکت۸ےس۸زپاھ۸رکےت۸ےھت۔
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 قشع اطلسؿ۸  ںیا  ٓاومتخ۸  درگ۸   دف۸   را۸   رچخ

 ںیا وسدا۸ہ ۸اے۸بجع۸۸ایہ ۸اے۸دخا۸ہچ۸قشع۸اںی

۸۸ید۸میلعت۸رگدش۸یک۸یاطلسؿ۸قشع۸ ے۸ٓاامسؿ۸وک۸دفرسرتہمج۸فرشتحی:  !ے۸۔۸اے۸دخا

     ے۸ہک۸اعوقش ۸ےک۸دؿ۸رات۸حبص۸ف۸اشؾ۸ارض۸فامس۸۸ایرکہمش۸داھک۸ٓاک۸ےک۸قشع۸ ے۸ایک

 ؎ افرسمش۸ف۸رمق۸دفرسے۸ںیہ

  ٓاامس ہن۸  زںیم فہ۸ اب۸ اکم ۸ فہ۸ ہن۸ زام ۸ فہ۸  اب

 ںیم  اگنہ۸    یرم   ٓاےک۸   اید دبؽ۸  اہج ۸   ے  وت

ر                                                                         

 

ت
 اص

۸  ہب۸ اتفگرؾ۸ ہچ۸  زییربت  سمش

 

ػت
م
ش

 ردس  یم  

   رہب

ش
ح

 

ن

ن
ت
ی

 ٓاںیتس ابنج ۸   ہب۸  ام۸  وسبےئ۸   را۸  

۸ابںیت۸ہی یارگ۸ریم! زییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی: ۸ایھچ۸اعاقشہن ولعمؾ۸۸ٓاک۸وک

 ۔۸ابمرک۸الہ۸رک۸اشابش۸رفامےیئ۸اانپ۸دہ ِ ۸ےیلےک۸۸وحہلص۸ازفایئ۸ینو ۸وت۸ٓاک۸ریم۸نورہ

 ااحلاجت۸اعقش۸از۸اقیض۸انماجِت 

 نکم    رجہا ۸    را۸   فلص۸    ںیا    دخا۸    اے

 نکم    انال ۸        را۸     قشع۸      وخاشؿ۸      رس

افر۸اےنپ۸قشع۸ےک۸۸ےیجیک لیےس۸ہن۸دبت۸دجایئ۸اس۸رقب۸وک۸یھبک۸!اے۸دخاہمج۸فرشتحی:رت

 ؎  دےیجیاک۸دصہم۸ہن۸۸وک۸دجایئ۸ویاون رسوتسم ۸افر۸د

 تسین       چیہ     وت۸    رفتق۸    از۸     رت۸      خلت

 ۔خلت۸ںیہن۸ایدہےس۸ز۸دجایئ۸ٓاک۸یک۸زیچ۸وکیئرتہمج:

 ارد    رسزبس    ف  اتزہ۸   را۸    اج ۸     ابغ

 نکم   ریا ف    را۸    ٓاابد۸     ںینچ    اںی
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فہ۸رفح۸۸،رےیھکاتزہ۸ف۸رسزبس۸۸ہشیمہ۸!رفح۸ےک۸ابغ۸رقب۸وک۸اے۸دخا۸یریمرتہمج۸فرشتحی:

اخہص۸۸ایتف۸انع۸توتاقیف۸ینعی ےیجیکہن۸۸ریاؿتبحم۸ےس۸رکش۸دص۸اہبر۸ے۸اےس۸ف۸وج۸ٓاک۸یک

 ۔ےیجیکہکلب۸ملح۸ف۸وفع۸ف۸رکؾ۸اک۸اعمہلم۸۸ےیجیلؾ۸ہن۸افر۸ہب۸ببس۸اشتم۸اامعؽ۸ااقتن۸رےیھکوک۸دامئ۸

 زمؿ دؽ۸  ربگ۸  ف۸  اشخ۸  رب۸  زخا ۸   وچ 

 نکم  رسرگدا ۸     ف۸     نیکسم     را۸     قلخ

وج۸ٓاک۸ےک۸رقب۸ےس۸اقمئ۸ے۸اس۸۸اتزیگ۸دؽ۸ےک۸ربگ۸ف۸اشخ۸یک۸ےریمرتہمج۸فرشتحی:

۸دفر۸دجایئ۸رپ۸اینپ ۸)ہب۸ےیجیکزخا ۸ہن۸طلسم۸۸یک۸یافر مہ۸!۸ببس۸اشتم۸اامعؽ(۸اے۸دخا

 ۔فتشح۸ےس۸رسرگدا ۸ہن۸رفامےیئ۸یک۸یوک۸دفر۸ ونیکسم

 تست     رمغ۸    ؿاکایش   درےتخ۸    رب

۸   اشخ

 

ن

ک

 

ش
م

 نکم  رپّا ۸   را۸   رمغ۸   

 ے۸۸وی ڑچ۸ح۸یکفاار۸ٓاک۸ےک۸سج۸درتخ۸رقب۸رپ۸ٓاک۸ےک۸اشعؼ۸یکرتہمج۸فرشتحی:

۸ینعی وک۸فاہ ۸ےس۸ہن۸اڑاےیئ۸وی افر۸اؿ۸ڑچ ےیانب۸راھک۸ے۸اس۸اشخ۸وک۸تم۸وتڑ۸نمیشن

 ؎۸  ےیجیکمہ۸وک۸رحمفؾ۸ہن۸ےک۸اشتم۸اامعؽ۸۸یمعن۸ےس۸ببسب۸امہر۸رقب۸دفاؾ۸یک

 ایڑچ    وکیئ  ے۸   رفیت  رک۸   ٹپل۸   ےس۸   اشخ۸    رہ

 نمیشن     نوا۸    اتلج۸     اانپ۸    ےس۸   بج۸    ے۸   داھکی

 ؎  رصمفػ۸نواجےت۸ںیہ۸ںیم۸یف۸زار۸ہیے۸وت۸رگ۸نواجیت۸وکاتہ۸ےس۸ارگ۸وکیئ۸هللالہ۸ا۸ینعی

 ایاتسلگ ۸رکد رحمفؾ۸ ھجم۸وک۸ کلف۸ ے۸  بج

 ایاہےئ۸وخ ۸ ے۸ھجم۸وک۸لگ۸دباام ۸رکد۸اکش

 ںیہ۸میرک۸قح۸اعتٰیل۸وی ۸ہکے۸۸رھپ۸رقب۸ےس۸دبؽ۸اجیت۸یےس۸فہ۸دفر۸یف۸زار۸ہیرگ۸ینعی

 ور ھُ ور 
 
 فُ غر ال

 و 
ُ
  ر

 
 دُ ور ال

اھت۸۸ای ے۸رفام۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یت۸وھپوپلررمدش۸رضح۸ے۔۸ریم۸ںیہ  دُ و 

۸اعتٰیلہک۸قح۸۸ہیے۸۔۸فہ۸۸ایوساؽ۸اک۸وجاب۸اطع۸رفام۸کی ے۸امہرے۸ا۸قح۸اعتٰیل۸ںیم۸تیہک۸اس۸ٓا

وفغر۸۸ہک۸ںیم۸ےیلتہب۸ےنشخب۸فاالنو ۸۔اس۸۸ وی۸ںیمہک۸اجےتن۸نو۸ہک۸۸مہ۸ےس۸رفامرے۸ںیہ



  

  

رزی 300 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

تبحم۸اک۸اقتاض۸نوات۸۸ینو ۸سپ۸ریم۸تہب۸تبحم۸رک ے۸فاال۸ یھ۸ینعینو ۸۸ےک۸اسھت۸فدفد۸ یھ

 ۔اطخؤ ۸وک۸اعمػ۸رکدف ۸یاہمتر۸ے۸ہک۸ںیم

 رت   خلت۸    رجہا ۸  ز   اعمل۸  در۸    تسین

 نکم  ٓا ۸  نکیل  ف۸ نک۸   وخاہ   ہچ  رہ

سپ۸از۸۸ںیہن۸افر۸وکیئ۸ںیماہج ۸اس۸۸ےس۸خلت۸رت۸زیچ۸دجایئ۸اے۸دخا۸!۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  دےیجیاک۸مغ۸ہن۸۸دجایئ راہ۸فطل۸ف۸رکؾ۸ٓاک۸اینپ

 دمہ      یوجہمر      رفزِ      را۸     بش۸    ایرِ 

  دمہ     یدفر    را۸     دیہد    رقتب۸     اجؿ

افر۸سج۸اجؿ۸ ے۸ٓاک۸ےک۸۸اک۸دؿ۸ہن۸داھکےیئ۸دفوتس ۸وک۸دجایئ۸اےنپ۸بش۸زیخ۸!اے۸دخا

 ؎۸ (اعلنیملرب۸ا۸ای ٓانیم) اک۸ذعاب۸ہن۸اھکچےیئ۸یے۸اےس۸دفر۸ذلت۸ھکچ۸ ی۸رقب۸یک

 

 ے ومت۸  یرم وھبانل۸ رتا۸۸زدنیگ  یرم ے۸ ذرک۸  رتا

 

 نوایگ  اتسلگ ۸   ے۸  وت۸   ایک  رخ۸  وک۸  فرػ۸   سج

 نوایگ  اب ایب  اریھپ ہنم۸  ے۸ وت۸   ےس۸ فرػ۸   سج

 

 رکد   وخاہ   رمح۸   وت۸   ؾریم   ہب۸   وچ 

 نکم    ںیشیپ     وت۸     ینک     ٓارخ۸     ٓاہچن

 رتہمج۸فرشتحی:
ِ
۸،ےگ۸ںیرماجؤ ۸اگ۸وت۸ھجم۸رپ۸ٓاک۸رضفر۸رمح۸رک۸!۸بج۸ںیمیقیقح۸اے۸وبحمب

۔۸دےیجیرفام۸تیانع۸ےس۸ھچک۸ےلہپ۸ہ۸ےگ۸اس۸ںیم۸سپ۸وج۸ٓاک۸دعب۸رم ے۸ےک۸رکؾ۸رفامںیئ

ب ۸ہیومالان۸ ب
ل

 

اومضمؿ۸غ

ع

 ؎۸۸  بلط۸یک۸اعمیف۸رفامےئگ۔۸رھپ۸بج۸اافہق۸نوا۸وت۸اےلگ۸رعش۸ںیم۸احؽ۸ںیم۸ۂ

 اتسگیخ     دح۸     دشر۸      منک۸     سب

 نک  ںیا   تمیوگ  ہک۸  ابمش۸  ہک۸  نم
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

۸تقیقح۸ایک۸یریم۸،وتہب۸رکات۸نو ۸افر۸ںیم۸نویئگ۸ھجم۸ےس۸اتسگیخ۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

اک۸۸تیافر۸دبع۸دنبیگ۸وی ۸ہکرکف ۔۸۸شیپ۸زیراےئ۸ف۸وجت۸ٓاک۸ےک۸اسےنم۸اینپ۸ے۸ہک۸ںیم

 ۔ے۸میلستف۸۸ضیاقتاض۸وت۸اانفےئ۸راےئ۸افر۸وفت

 القئ   نم۸   ز    نخس۸   ںیا    وبند۸   رگ

     وت۸     ںود۸     القئ۸    اہچن
لق

 

ی

ن
ت
ی

 نک    

ٓاک۸اےنپ۸رکؾ۸ےس۸انمبس۸افر۸۸،انانمبس۸یھت۸یوگتفگ۸ریم۸ہی!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

 ۔رفامےیئ۸نیقلت۸بلق۸ںیم۸ےالقئ۸انماجت۸ریم

 اعتمؽ۸زیدِ فاصؽ۸از۸دخاےئ۸اف۸بلط۸ِ رفاؼ۸دردِ ۸ِؿ ایب۸در

 نک    اطع۸   وگرہ۸    ایدر   تفہ۸    اے

 نک    ایمیک       رف۸    امرا۸     سمِ    فںی

۸ومیت۸کیےس۸ا۸ایاےنپ۸۸تفہ۸در۸ٓاک۸مامؾ۸زخاون ۸ےک۸امکل۸ںیہ۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

۸۔۸)اتےبن۸ےس۸ایمیکانبدےیجی اتےبن۸وک۸اےنپ۸رکؾ۸ےس۸ایمیک۸ےافر۸ریم۸دےیجیےھجم۸اطع۸رفام۸ہ

  ۔(ںیہ۸ےتیان۸انبدرگ۸وس

 اخرا      گنس۸      رہ۸       ام۸   رب    رگبتسی

 نک    دفا۸      اجان ۸      امرا۸     درد۸     اںی

۔۸۸رفان۸ٓاایگ۸بلق۸وک۸ یھ۸رپ۸رہ۸رھتپ۸ےسیج۸ف۸ابتہ۸اح ی۸یاف۸رربابد۸انالیقئ۸یریمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔دےیجیدفا۸رک۸امہرے۸اس۸درد۸)انوصر۸نہک(۸یک! اے۸وبحمب۸

 وکبک    ف۸      ونر۸     اے۸      ٓااتفمب۸     اے

 نک     اخس     ہہم۸    وچ ۸   بش۸    تملظِ  در



  

  

رزی 302 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

۸یادنریھ۸یریم۸!وکابک۸قلطم۸اے۸اخقلِ ۸ٓااتفب۸اے۸ونرِ ۸ےاے۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ےیجیکلثم۸اچدن۸ےک۸اخسفت۸۸رات۸ںیم

      رجن۸       ےمیدق      درد

شق

ے
م
 

ت

 

 نک     دجا۸   ام۸   از۸    یمیتی    رگد

 یے۔۸ریم۸ای ے۸ےھجم۸ڈناھؽ۸رکد۸ریامیب۸یدرد۸تہب۸رپاان۸ے۸افر۸ریم۸اریمرتہمج۸فرشتحی:

ےسافر۸االخؼ۸ہنسح۸۸ی  ۔۸)اےنپ۸رقب۸افر۸ونر۸وقت۸دےیجیےک۸رگد۸ف۸ابغر۸وک۸ٓاک۸دفر۸رفام۸یمیتی

 ۔افر۸اامعؽ۸ہنسح۸ےس(

    در۸    رگ

ػ

 

ن

م

تم
ت

     ف۸  زر اب     

ش

م

تم
ت

 

 امنک     درامؿ۸     ؾریقف   وت۸   ےب

۸ یھ۸ںیم۸ےک۸ڈریھ۸یافر۸وس ے۸اچدن۸وتمعن ۸ںیم۸یک۸ارگ۸مامؾ۸داین۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

۸ینعی ےیجیکدرامؿ۸افر۸العج۸۸اسلفم۸نو ۸سپ۸ٓاک۸ریم۸رنو ۸رگم۸ٓاک۸ےس۸دفر۸رہ۸رک۸ںیم

 ۔دےیجیدفتل۸ےس۸امہرا۸االفس۸دفر۸رک۸دے۸رک۸اےنپ۸رقب۸یک۸وتقیف۸اامعؽ۸راض۸یک

 متسشن  مغ۸  در۸  متسب۸   ہب۸   بل۸    نم

 نک      اقل۸      دصق۸     دمتس۸    اشکبےئ

  اےنپ۸رکؾ۸ےس۸اانپ۸رقب۸اخص۸،نو ۸۸اھٹیب۸اخومش۸نو ۸افر۸نیگمغ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔دےیجیاطع۸رفامرک۸ھجم۸وک۸رسمفر۸رک

 رکدؿ   دجسہ۸   نم۸  ز  دادؿ۸  ابدہ۸  وت  ز

 ااشف    وگرہ۸   وت۸   ز رکدؿ۸ رکش۸  نم  ز

رعمتف۸اطع۸رکان۸ے۸امہر۸ااکؾ۸ٓاک۸وک۸دجسہ۸رکان۸ۂٓاک۸اک۸اکؾ۸مہ۸وک۸ابد۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

 ۔اٹلان۸ے۸امہرا۸اکؾ۸ٓاک۸ےک۸ااسحانت۸اک۸رکش۸رکان۸ے۸افر۸ٓاک۸اک۸اکؾ۸ااسحانت۸ےک۸ومیت۸۔ے۸
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 ریا ف   ہہید   از۸  ہک۸   اجی ا  نک۸   رخامب

 ویا د    ہن۸    ۸اطلس   ہن۸    وخنادہ۸    رخاےج

۸ریمرتہمج۸فرشتحی: ۸اینپ۸یاے۸وبحمب۸! ۸وک ۸رخاب۸۸اجؿ ۸رعمتف۸ےس۸تسم۸ف تبحم۸ف

ٓاک۸ےک۸رقب۸اک۸زخاہن۸اہن ۸۸ںیم۸ریاہنرگم۸ف۸وطر۸نویگ۸یاظرہ۸ریاینف۸یہک۸ریم۸دےیجیرک

ےگ۸سج۸۸ہن۸ںیل۸مہ۸ےس۸رخاج۸ف۸سکیٹ۸ےک۸السنیط۸ےک۸ببس۸داین۸ریاینف۸یاظرہ۸نواگ۸نکیل

 ۔اتگل۸رپ۸رخاج۸ںیہن۸ٓاابدریغ۸فرح۸ہک۸زنیم

 اتسم     اہےئ۸    اج ۸   ومسن۸   اے۸   ایب

 اتسم     وسداےئ۸   ف۸    ہشیادن    ںیب   ہب

۸فرشتحی: ۸اتسمؿرتہمج ۸اجِؿ ۸اے۸ومسن ۸یک۸!اے۸وبحمب                 افر۸۸ویایگد۸اےنپ۸اعوقش 

  ۔ےیجیکرکف۸اشمدہہ۸۸ٔیدنلب۸رپفاز

 ہم    اے۸   رفز۸   ات۸   رفد۸   یم   بش۸  ہمہ

 اتسم      ےئاہیہ      ٓاامس ۸      الہِ      رہ

                      ٓاک۸ےک۸اعوقش ۸ےک۸ٓاہ۸ف۸انےل۸رات۸دؿ۸ٓاامسؿ۸فاول ۸کت۸۸!اے۸وبحمبرتہمج۸ف۸رشتحی:

 ۔رفوتش ۸کت۸اجرے۸ںیہ۸ینعی

 رںوددن       را ایشہ       ہلمج۸      الکہ

 اتسم    ےئ۸اج   وکہچ۸    ابزار    درںی

نوش۸ف۸الہ۸رخد۸اک۸۸بج۸الہ۸ِےک۸وکےچ۸ںیم۸ویاون ٓاک۸ےک۸د!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

۸ویا ےٓاک۸ےک۸د۸ینعی۔۸ںیہ۸رس۸ےس۸ارت۸اجیت۸ یھ۸ای افر۸ڑگپ۸ وٹایپ۸نوات۸ے۸وت۸اؿ۸یک۸سگر

 ؎  ںیہ۸ےتیانبد۸ویاہند۸اؿ۸نودنمشف ۸وک۸ یھ

 اتکس ںیہن ہہک۸ ھچک۸  ںیم نواجےئ۸  ایک ےس۸  ایک اج ے۸  ہن

 ںیم   تبحم۸    داتسر۸    نو۸    مگ۸   تلیضف     داتسر۸     وج



  

  

رزی 304 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 

 تفگ    یم   ہک۸  را  رگدا ۸   رچخ۸    دینشؾ

 اتسم     ولحاےئ۸    از۸     ہمقل۸    ہکی     منم

ےک۸۸قح۸اعتٰیل۸ہہک۸راہ۸اھت۸ہک۸ںیم۸ہی ے۸انس۸ہک۸ٓاامسؿ۸رگدش۸فاال۸ھجم۸ےس۸۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸ا ۸ویاوند ۸۸کیےک۸اسےنم۸اؿ۸ےک۸ولحاےئ۸رقب۸ف۸رعمتف۸اک ۸رماد       ہک۸۸ہیہمقل۸نو ۔

ا۸هللالہ۸ا

ع

ب

 

 ۔االفک۸ےس۸دنلب۸رت۸نوات۸ے۸رفح۸ںیم۸اک۸اقمؾ۸رمت

 تفگ     یم    قشع۸   اژداہےئ۸    دینشؾ

 اتسم       ةیےئز       وشعمۂق       منم

اک۸وشعمؼ۸۸ویاون دخا۸ےک۸د۸۸ہک۸ںیمہہک۸راہ۸اھت۸ہی ے۸انس۸ہک۸قشع۸اک۸اژداہ۸۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ے۸وبحمب۸نواجیت۸رہ۸فیلکت۸ہک۸اعاقشؿ۸دخا۸وک۸دخا۸ےک۸راےتس۸یک۸ہینو ۸رماد۸

 اقحقئ        زییربت       سمش۸      نکیل     ف

 اتسم     رپفاےئ۸       رفح۸      از۸      دنارد

اےنپ۸افرپ۸ااشکنػ۸۸ہیلع۸۸رۃمح۸اہلل۸زییربت۸نیامہرے۸رمدش۸سمش۸ادل۸نکیلرتہمج۸ف۸رشتحی:۸

۸رپفا۸ںیہن۸اےنپ۸فطل۸رقب۸ےک۸اسےنم۸مہ۸وتسم ۸یک۸ہک۸اںیہن۸تسم۸ںیہ۸ےسیاقحقئ۸ےس۸ا

۸ہیاک۸۸کیرہ۸ا۸ےیلاحلص۸رک ے۸ےک۸۸وتہج۸ف۸رہمابین۸یک۸درالص۸ومالان۸اک۸انز۸ے۸خیش۸ہیے۔۸

 ۔نوات۸اقمؾ۸ںیہن

 ںید    اطبل۸    اے۸  دمہ۸   دنپت۸   ےکی

 ٓاںیئ     وخش۸      زیےفدال    دنپ۸     ےکی

رکات۸نو ۸افر۸۸تحیصن۸کیےھجت۸ا۸ںیم۸!نیہک۸اے۸اطبل۸د۸ومالان۸رفامےت۸ںیہرتہمج۸فرشتحی:

 ؎۸۸  ے۸دمعہ۸افر۸اکؾ۸یک۸تیاہن۸فہ۸تحیصن

ن
ت
ی

 

ش
م

 اصی رح     ولہپےئ۸   ہب   اغلف۸    

 ںیگ رگ  اجؿ۸  از۸  وشد۸  اغلف۸  اج ۸  ہک
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ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

۸وی ۸ہک تم۸انھٹیب۸۸اغلف۸دول ۸ےک۸اپس۸یھبکے۸ہک۸ہی افر۸فہ۸تحیصنرتہمج۸فرشتحی:

 ۔اغلف۸نواجفے۸یگ۸اجؿ۸ یھ۸یےس۸اہمتر۸اغلف۸اجون ۸ےک۸اپس۸ےنھٹیب

 یرگد    اپک۸     رگ۸    دؽ۸    اخراتسؿ   ز

     اہےئ۸    الحفت۸     اییب   اج    ز
ت
ّ

 

 فال

۸رفح۸ںیم۸ےس۸اپک۸نواجفے۸اگ۸وت۸اینپ۸دنگیگ۸ارگ۸وت۸دؽ۸یک۸!اے۸اخمبطرتہمج۸فرشتحی:

 ۔الحفت۸وک۸وسحمس۸رکےل۸اگ۸سفن۸دخا۸ےک۸رقب۸یک۸دعب۸ستۂیک

 رعفاس ۸     دؽ     درفؿ۸     از۸      وجبدش

 ںیّنع  رمد۸  اے۸   یوش   قح۸   رمد۸   وچ

۸رتہمج۸فرشتحی: سفن۸ےس۸اجنت۸اپرک۸اےنپ۸سفن۸رپ۸۸بج۸وت۸ولغمتیب!اے۸ثنخم۸انرمد

ےک۸۸قح۸اعتٰیل۸بلق۸ںیم۸ےےئ۸اگ۸افر۸ریتےس۸نواج۸ںیم۸هللاغبل۸نواجےئ۸اگ۸وت۸وت۸راجؽ۸ا

 ۔وسحمس۸نو ۸ےگ۸تاخص۸اونار۸ف۸ایلجت

 رتمح   اکؿ۸   اے۸   ےک۸  ادن۸  زیم    ایب

 رںیگن  وت۸  از۸   زرد۸    رخ۸   داترگ۸د   ہک

مرتہمج۸فرشتحی:

 

ح ش

ا اے۸رس

ع

اتہک۸ٓاک۸۸ےیجیکاحؽ۸رپ۸ذبمفؽ۸۸ےرتمح۸ریم۸اینپ۸!رتمح۸ۂ

 ۔نواجںیئ۸ےس۸رنیگن۸یشےک۸رقب۸ےس۸اشعؼ۸ےک۸زردرہچے۸وخ

 زیربت     نیادل   سمش۸  افاصػ۸   زے

     ااکمِؿ     رف۸     ف۸   رک     زے

مک

 

ن

ن
ت
ی

 

انہک۸ے۸ہک۸۸ےک۸افاصػ۸اک۸ایک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییربت۸نیرضحت۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

 ۸اؿ۸وک۸قح۸اعتٰیل
ِ
 ۔احلص۸ے۸اخص۸رپ۸نیکمت۸ےک۸رقب
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 تسیوگ ۸تفگ  ہیام  ہک۸  تمکح۸   زا ۸    ہن

 ںیب  دخا۸  رگدد۸  اج ۸   ہک  تمکح۸   ازا 

رصػ۸۸اماتگن۸سج۸ےس۸ٓادیم۸فہ۸دفتل۸ںیہن۸ٓاک۸ےس۸ملع۸یک۸اے۸دخا!۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸نواجیت۸رعمتف۸اماتگن۸نو ۸سج۸ےس۸اجؿ۸دخا۸ںیبفملکتم۸افر۸رقمر۸نواجات۸ے۸ہکلب۸فہ۸ملع۸

 ۔ے۸اجؿ۸نواجیت۸فا ی۸ےنھکیاجؿ۸ٓاک۸وک۸د۸ینعیے۸

 ام    راس ۸     اب ے۸    رب۸      اےتوہش   ز

 ںیط    اعمل۸    ںیز   ںیب  رعش۸   افِج   رب

۸فرشتحی: ۸دخارتہمج  ۸یامہر۸!اے
ِ
۸رقب ۸رکےک ۸اپک ۸ےس ۸وہشات ۸وک                    رابین۸اجون 

۸لگ۸ےس۸اکنؽ۸رک۸رعش۸رپ۸۸دےیجیاطع۸رفام ۸ٓاک۸رھپ۸اؿ۸اعوقش ۸وک۸اعمل۸ٓاب۸ف                  دےیھکیافر

 ۔ےیجیلاانپ۸رقمب۸انب۸ینعی

   ہچ۸  دفش
 
 نکم  وگباہن ۸   راہ ۸  دال۸   وخردہ

ااؿ۸  وچ 

 

ش
م

 

چ
 نکم ٓا ۸ ف۸  ںیاب رفے۸ ہنگ۸ ےب۸ 

۸رکف۸یکرتہمج۸فرشتحی: ۸رات۸ٓاک۸ ے۸ذرک۸ف ے۸چس۸چس۸۸احلص۸یک۸یتسم۸ایک۸اے۸رمدش!

دفتل۸وک۸۸ابینط۸۔۸لثم۸اخومش۸افر۸اسدے۸ولوگ ۸ےک۸ٓاک۸اینپےیجیکہن۸۸ہ،۸وپدیش۸دےیجیاتب

 ۔ےیجیکرہچہ۸وک۸اِدرھ۸ا درھ۸ہن۸۸ےیلاپھچ ے۸ےک۸

 نکم   زغا۸    مین   ربک۸   نکم۸   افج۸  مین  مصخ

 م۸   ےب

ہ

 

گت

 نکم  رگا ۸  ف۸  رتش۸ رخ۸ نکم۸ زسا۸  

۸نو ۸رف۸ںیمرتہمج۸فرشتحی: ۸اخمفل۸ںیہن۸قیٓاک۸اکالغؾ ۸افج۸۸افر ۸ف ۸وجر ہک۸ٓاک۸ھجم۸رپ

 ۔ہن۸نو ۸ہب۸ںیبج۸فرػ۸رتش۸رف۸افر۸ںیچ یٓاک۸اک۸صلخم۸نو ۸ٓاک۸ریم۸۔۸ںیمںیرک

 اروغا  وچ۸ وشد۸ رفےئ۸ اہن ۸ ےئم۸ شپت۸  از

ق۸   رفےئ

 

س
بػ ن

 نکم ابامس ۸  رفےئ۸  سب۸  ٓار۸  
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ےس۸ٓاک۸اک۸رہچہ۸رسخ۸۸ےئم۸ٓاںیشت۸ابنط۸یک۸اے۸رمدش۸!۸ٓاک۸ےک۸قشعِرتہمج۸فرشتحی:

۸ے۸اےنپ۸رہچ ۸اعاقشہن۸رگن۸اظرہ۸ہن۸نو ے۸۸ےنوراہ ۸ابینطدےیجیاک ٓاشت۸وک۸۸قشع۸یک۸۔

۸ٓاامسؿ۸یک۸ےیلانب ے۸ےک۸۸اہبہنہک۸۸۔۸)اسیجےیجیکفرػ۸ہن۸۸رہچہ۸ٓاامسؿ۸یک۸ےیلاپھچ ے۸ےک۸

 ؎ ( ںیہ۸ےتھکیفرػ۸د

 ےس   وھ۸  ۂامیپ وج۸ ے۸  یپ  یرت  ے۸  ٓاوھکن 

 دکیم    زاین   ےب۸  ںیہ
 
 ےس   وبس۸   ف۸    اجؾ۸    ہ

ر                                                                                   

 

ت

 

 اخ

 ردیس  ابوختسا ۸   ف۸  اکر   ردیس  اجب ۸  دمل۸   اکر

 نکم  اغف ۸     ف   زمؿ۸  دؾ۸   دیؾوگب  منک۸  انہل

دالخ۸نواکچ۸ے۔۸افر۸۸اجؿ۸ںیم۸یقشع۸اک۸مغ۸بلق۸ےس۸اجتفز۸رکےک۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

رکات۸نو ۸وت۸فہ۸ھجم۸ےس۸۸ایدانہل۸ف۸رف۸کت۸چنہپ۸اکچ۸ے۸افر۸بج۸ںیم۸وی ڈہ۸یاس۸اک۸رجنخ۸ریم

 ۔دؾ۸تم۸امر۸افر۸اغف ۸تم۸رک۸:۸ےاتہک

 نم۸داتسلِؿ  ہہم۸ اے۸۸یدش نم۸۸فیِوت۸رح۸ات

 نم  داہؿ۸   از۸ وت۸ ونر۸۸دہجِ  یم  رچاغ۸  وچمہ

بج۸ےس۸ٓاک۸اک۸۸!دیار(۸اے۸دؽ۸ےک۸رخاے۸رمق)اطخب۸ہب۸وبحمب۸یقیقحرتہمج۸فرشتحی:

لثم۸۸وماظع۸ف۸اجمسل۸اراشد۸ںیم۸ےے۸اس۸فتق۸ےس۸ریم۸دالخ۸نوا۸ابنط۸ںیم۸ےونر۸ریم

۸اونار۸ذرک۸ف۸رکف۸ف۸اطاعت۸اہنپ ۸اافلظ۸ںیم۸ینعیہنم۸ےس۸لکن۸راہ۸ے۸۸ےرچاغ۸ٓاک۸اک۸ونر۸ریم

 ۔رفنش۸رکرے۸ںیہ۸ےک۸ولقب۸وک۸ یھ۸اشلم۸نورک۸اطنیبل

 دنک        ٓاہہگ۸        زرہ۸         ونراین         خیش

 دنک      رمہہ۸         اہ۸       ظفل۸اب        را۸       ونر

ابنط۸وک۸اافلظ۸ےک۸۸افر۸اےنپ۸ونرِ ۸اتبےت۸ںیہ۸اک۸راہتس۸ یھ۸اعتٰیل۸هللافاےل۸ا۸هللارتہمج۸فرشتحی:

 ۔ںیہ۸ےتیےک۸ولقب۸کت۸اچنہپ۸د۸رمہاہ۸اسنیعم
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   ہچ۸   ے۸  متفگ۸  اؾ۸  ہسیک  دیرب  قشع

م

ی

 

تکت ب

 

 نم  اؿرکیب  رتمح۸  ںود۸  سب۸  ہن۸ رتا   تفگ

 ے۸اہک۸۸وک۸بج۸اکانٹ۸اچاہ۸وت۸ںیم۸یلیھت۸ملع۸ف۸لقع۸یک۸یاظرہ۸ےقشع۸ ے۸ریمہمج۸فرشتحی:رت

۸۔ںیہن۸اکیف۸ےیلےریت۸ای ےب۸اپ۸رتمح۸ِیریم۸رکات۸ے۔۸اس۸ ے۸اہک۸ہک۸ایک۸ایک۸ہی!ہک۸ارے

۸افر۸سپ۸فشیپ۸غیدر۸وخااشہت۸اک۸وخؿ۸رک ے۸ںیم۸سفن۸یک۸تبحم۸ںیم۸یک۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ہیرماد۸

۸۸افر۸اتریخ ۸اےنپ۸رقب۸ےک۸زخا ے۸وک۸رےتھک۸ںیہ۸ںیم۸ہ۸اینریہک۸اس۸فہن۸رکف ۸اینپ۸فہ ۸افر

 ۔ےس۸رہ۸فتق۸اس۸دنبہ۸رپ۸وتمہج۸رےتہ۸ںیہ۸ا رکیب۸رتمحِ

 ؎  ارقح۸ےک۸ااعشر۸المہظح۸نو ۸۸۸

  یھ   ںیزح     اجِؿ     فہ۸   ےس۸   میلست   رجنخِ    اس

 ے   رہ    ولٹ۸  زمے۸  ےک۸  اہشدت۸  ہظحل۸   رہ

 ںیم  داین  ے۸   نویت  اطع۸  ون۸  اجِؿ  ہظحل۸   رہ  اںیہن

 ںیہ    ےتید   ڈاؽ۸   رگدؿ۸  میلست   رجنخ۸ِ   ِشیپ   وج

 ےس رکاتم  یک فہ۸مغ۸سج۸ رپ۸ دؽ۸  ے۸یھبک  اتسگر

 ے  نوات۸  ولعمؾ۸  ٓاامس ۸  ےب۸   اہج ۸   ہی  وت۸  ےھجم

 لمسب     نو ۸     ںیم    ےس۸   غیت   یک   مکح۸  رتے

 رجنخ       ونممِؿ۸        یریم        ںیہن       اہشدت

سفن۸ےس۸رہ۸فتق۸اہجد۸افر۸انگنو ۸ےک۸اقتوض ۸ےس۸رہ۸فتق۸اقمہلب۸۸راہ۸ںیم۸یک۸اعتٰیل۸قح

۸کیا۸اس۸ںیم۸وی ۸ہکارغص۸ے۸۸اربک۸الہکات۸ے۸افر۸اکرفف ۸ےس۸اہجدِ ۸اہجدِ ۸ںیم۸تعیرش۸ہی

۸دؽ۸وک۸وج۸مغ۸ے۸افر۸اہجد۸سفن۸ںیم۸انیابر۸اجؿ۸د۸ابر۸مامؾ۸زدنیگ۸ے۸افر۸اس۸ںیم۸انیابر۸اجؿ۸د

  ؎۸۸  نوات۸ے۸اس۸اک۸ااعنؾ۸المہظح۸نو

 ےس  تنج۸  ے۸   ٓایت   ےم۸   ویاہند   اخفرِ   اپبسِ 

 ےس رسحت۸   وخِؿ   وج۸  اےھٹ۸  الہن۸ ے۸ ااعنؾ۸   یہی
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 یھت   ہن۸    اپابس ۸    یھبک   یک    رحؾ۸   زدنیگ    فہ

 یھت ہن۸   دااتس ۸   وکیئ   یک  مغ۸  ںیم   زدنیگ  سج

 

 ے    یھ   رظن۸  یک   یس ہپ۸  رگج۸   زدہ  مغ۸    اک

 ے    یھ   رحس۸   فطل۸   ۂیاس   ہپ۸ مغ۸ اہےئ۸   بش

 

ح     رہ
م
ل

ا 

ع

  ے      مہ۸         ا۸سگار         تایح       ۂ

 رک   ےل۸   اہسرا۸   اک۸    ذلت۸   یک   انؾ۸  ےک۸  ٓاک

 

 ےس       مغ۸        زہاراہ۸       انمت۸     وخؿ۸      ارزہ

 ے     اعمل۸       رفامرنفاےئ۸     ںیم       ابتہ۸    دِؽ 

 

 فش ربگ۸  دیرلز۸یم دمل۸۸ںیا دناتش۸  ربگ

 نم۸اامِؿ    رحؾ۸  در۸    یاکدم   رتمس۸   تفگ

۸ابیق۸۸ےئگ۸افر۸ا یھبلق۸ےک۸ابغ۸ف۸اہبر۸ےک۸ےتپ۸ڑھج۸ےاجمدہات۸ےس۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

ہک۸تم۸ڈر۸اب۸وت۸۸ید۸وخربخشی امدنہ۸ےک۸وخػ۸ےس۸اکپن۸راہ۸اھت۸ہک۸قشع۸ ے۸اکؿ۸ںیم

ےگ۸ہک۸۸افحتظ۸دخاےئ۸اپک۸رفامںیئ۸یاب۸ریت۸ینعیے۸۔۸۸ٓاایگ۸اامؿ۸ےک۸رحؾ۸ںیم۸ےریم

 کرا ںیہ۸ےتاس۸ےک۸نواج۸ یھ۸وج۸اؿ۸اک۸نواجات۸ے۸وت۸قح۸اعتٰیل
ن 
ر
  للُ کرانر ا لل    نر م

ٗ
۸لر

 ؎۸  اس۸اقمؾ۸رپ۸زپاھ۸رکےت۸ےھت۸۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یت۸رمدشرضح

 نوےکچ      ااشرے۸     ےس۸     اجبن۸      دفون 

 نوےکچ      امہرے۸         مت۸       اہمترے۸      مہ

 

 رتا  منک۸ ادب   تسم۸    رتاۂ   زمن۸   وت۸   رب

 نم  اجفداؿ۸  رشعت۸  رتا۸  وشد۸  ںیقی  اتہک
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افرػ۸ےس۸اکح۸قشع۸قح۸یکحی:رتہمج۸فرشت ً

 

ت
۸اسیا۸ہک۸اے۸اعقش!۸ںیم۸ومالان۸رفامےت۸ںیہ۸ی

۸افین۸دفتل۸ےس۸ریغ۸قشع۸قح۸یک۸ینعیرتاہن۸ےھجت۸انسؤ ۸اگ۸ہک۸ےھجت۸تسم۸ادب۸رکدف ۸اگ۔)

۸ابینط۸یک۸هللالہ۸ا۸ینعیاجفدا ۸ولعمؾ۸نواگ۔۸۸شیع۸اے(۸افر۸اس۸فتق۸ےھجت۸ریم۸اہبر۸اطعنویت

 ؎  ے۸۸۸نویت۸ے۸دایمئ۸نویت۸اطع۸ےس۸یذلت۸ف۸الحفت۸وج۸رقب۸دخافدن

 افین     زیچ  اک۸   رہ   ے۸    ید     ے۸      زام ے

 اجفداین        مغِ          اشخب۸         ے۸          تبحم

 

ا  دنک۸  ںواتس ۸  وچ۸  ہنیس

ع

 نم اہبر۸   ددمم

 نم اتسلگؿ۸  ۂابد دنک۸   اروغا ۸  وچ۸  رہچہ

ا اکحرتہمج۸فرشتحی: ً

 

ت
ق۸ایقیقحلنع۸ا۸ی

 

س
لػ

۸اک۸ددمہم۸۸یریم۸!اراشد۸ے۸ہک۸اے۸اعقش۸ اہبر

وک۸لثم۸اروغا ۸۸ےرہچ۸ےاتسلگ ۸ریتۂابد۸یوک۸لثم۸ںواتس ۸رکے۸اگ۸افر۸ریم۸ےنیس۸ےریت

 ۔رُپ۸فطل۸احؽ۸راتہ۸ے۸یہیدخاےئ۸اپک۸ےک۸اعوقش ۸اک۸انچ ۸ہچ ۔رکے۸یگ

م۸  نم

 

بکت ی

م۸ سمش۸   ات  ومخش۸  

حق

ق۸  

غ

 

بی
ت

 وخد   

 نم    اتسلگؿ۸   ةلب۸     وگب۸      دیؾوگب     ابز

 رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییرمدش۸سمش۸ربت۸ےاب۸اخومش۸نوات۸نو ۸اتہک۸ریم۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

اتسلگؿ۸ابنط۸ےک۸ةلب۸رھپ۸الکؾ۸۸ےہک۸اے۸ریم۸رفامںیئ۸ہیزابؿ۸ابمرک۸ےس۸رھپ۸۸اینپ

 ۔رافہن۸ےس۸اہچہچان۸رشفع۸رکاعاقشہن۸ف۸اع

۸ وکہ۸  شیپ  ہب۸   ہچ

 

مت
خل

ہ اا ۸  

 

 ٓادم اکہ۸  وچ  گت

ااہ

 

بگب
ی

 نک   اقحرےت۸   رظن۸    ام۸    ہہک۸  وچ ۸   

ٓاک۸ےک۸وکہ۸ملح۸ف۸رکؾ۸ےک۸اسےنم۸امہرے۸انگہ۸لثم۸ےکنت۸افر۸!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

۸ےسیج۸سپ۸ٓاک۸اینپ۸اھگس۸ےک۸ںیہ اگنہ۸۸انگنو ۸وک۸ یھ۸میظع۸رتمح۸ےس۸امہرے۸اہپڑ

 ۔دےیجیاؿ۸وک۸اعمػ۸رفام۸ینعی دےیھکیاقحرت۸ےس۸
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    ف۸   ام    نت
 
 دش   ٓادیم فطل۸  ز  ہک۸  دب۸۸  رطقہ

 نک  اہطرےت۸   تفص۸   مہ۸    را   دیلپ    تفص

 ۸کیامہرا۸مسج۸ارتہمج۸فرشتحی:
 
سپ۸امہرے۸۸نوایگ۸اھت۸وج۸ٓاک۸ےک۸فطل۸ےس۸ٓادیم۸ینم۸رطقہ

 ۔دےیجیاالخؼ۸ف۸افصت۸اطع۸رفام۸ہاناپک۸االخؼ۸ف۸افصت۸وک۸اپزیک

 دش لگ۸ ف ٓاب۸اریس وچ۸ اہ۸ اج ۸  بیغ اہج ۸  ز

 نک اغرےت۸ ف۸ اش ۸رباہ ۸ لگ۸ رحب۸ ار۸د  ز  وت

۸اریس۸ااسجؾ۸ےک۸ٓاب۸ف۸لگ۸ںیم۸ںیم۸ارفاح۸بج۸داین۸یےس۸امہر۸اعمل۸بیغرتہمج۸فرشتحی:

ا۸دےیجیدے۸۸ارفاح۸وک۸راہیئ۸یوت۸ٓاک۸اس۸دار۸رحب۸ٓاب۸فلگ۸ےس۸امہر۸نوںیئگ

ع

۸افر۸اقمبب

 ۔ےیجیکاطتق۸اطع۸۸ہلمح۸ف۸ہبلغ۸یک۸ںیمہ۸ےیلےک۸۸ؿسفن۸ف۸اطیش

   الب۸  ادنر۸   وت۸  ات۸  زیرگ    نم   از

 

ت

ی

 

تفت ی

 

رںی

 

ب
 نک  الب   رہ۸  رتک۸   الستم۸  رہ۸  ب

وت۸۸!ہک۸اے۸اعقش۸رکےت۸نوےئ۸رفامےت۸ںیہ۸تیفرػ۸ےس۸اکح۸قشع۸یکرتہمج۸فرشتحی:

ہن۸ڑکپے۸۸قشع۸اک۸رتک۸رکدے۸اتہک۸قشع۸ےھجت۸الب۸ںیم۸ی  ارگ۸البؤ ۸ےس۸ڈرات۸ے۸وت۸دوع

راہ۸دنسپ۸نو۸وت۸فہ۸رہ۸الب۸وک۸رتک۸رکدے۔۸اس۸ومضمؿ۸ےس۸رتک۸قشع۸اک۸ یک۸سج۸وک۸السیتم

 ۔ے۸رتبیغ۸لمحت۸الب۸ف۸تقشم۸ف۸اجمدہات۸یک۸ےیلے۸ہکلب۸اعاقشؿ۸قح۸ےک۸۸وشمرہ۸ںیہن

 ابدش   ہن۸   فاف۸   فابج۸   ای وخربف   اشہ۸  رب

 نک فاف۸ نک۸ ربص۸ رف۸ اعقش۸ رفےئ۸ زرد۸  اے

ے۸سپ۸اے۸زرد۸۸رپ۸فاف۸فابج۸ںیہن۸ای اطلسؿ۸وخربفہک۸اس۸۸رفامےت۸ںیہرتہمج۸فرشتحی:

ےک۸ہلمج۸۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ہیرک۔۸رماد۸۸رفرػ۸ےس۸فاف۸اایتخ۸رک۸افر۸اینپ۸روت۸ربص۸اایتخ۸!رف۸اعقش

۸ف۸ااسحًان۸ںیہ لر  ۔۸رزؼ۸ےک۸ابرے۸ںیم۸ااطلػ۸دنبف ۸رپ۸الضفً عر ا لل  ا ور قُھر
 
ز افر۸۸ایرفام۸ر 
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۸ف۸ااسحًان۸رفام۸فوجب۸ یھ۸ہی ٓاات۸ے۸نکیل۸ےیلفوجب۸ےک۸۸ںیم۸رعیب۸عٰل  ے۔۸سپ۸۸ایالضفً

۸اعتٰیلدؿ۸قح۸۸کینواگ۸ہک۸ا۸ہیسج۸اک۸رمثہ۸۸،ف۸ااطتع۸اجبالںیئ۸تیدبع۸دنبف ۸وک۸انز۸اک۸اقمؾ۸ںیہن

۸دروخاہ ۸رکان۸افر۸دعؾ۸وبقتیل۸ےیلےک۸۸ےگ۔۸اامعؽ۸اصہحل۸رکےک۸وبقتیل۸ںید۸رکؾ۸رفامہ

تُو  ہک۸۸ے۔۸اسیج۸امیؿا۸نیع۸اک۸وخػ۸رانھک۸ہ
وا 
ُ
ا و ر  نر ی

رو  ت
ٰ
لر مرا ا ج   ور

ُھ 
ُ
ب  قُُُل 

 
۸ریسفت۸یک   ۃ

۸اؿ۸یک۸تیٓا۸ہیےس۸ذموکر۸ے۸ہک۸۸تیرفا۸اہنع۸یک۸اعتٰیل۸هللا۸رضحت۸اعہشئ۸ریض۸حیرصت۸ںیم

 ڈرےت۸ںیہ۸نکیل۸ںیہ۸ےتید۸ۃافر۸زٰوک۸رفزہ۸رےتھک۸ںیہ۸،وج۸امنز۸زپےتھ۸ںیہ۸انزؽ۸نویئ۸اشؿ۸ںیم

رانہ۸افر۸اامعؽ۸۸ؿف۸وخػ۸ےک۸درا۸سپ۸ادیم۸۔ںیہن۸ایے۸۸وبقمؽ۸ یھ۸اہی ےک۸۸ہک۸قح۸اعتٰیل

۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یاالتم۸اھتون۸ے۔۸رضحت۸میکح۸تیرسرگؾ۸رانہ۸امکؽ۸دبع۸اصہحل۸ںیم

 ؎  ے۸۸۸۸ایرعش۸رفام۸ہیاقمؾ۸رپ۸۸ےسیا۸فظع۸ںیم۸کی ے۸ا

 یہس   فاف۸    ےب۸   فہ۸     اجؤ۸   رپہ ۸    فاف۸   ںیہن   فہ۸   اہ 

  وی اجےئ۸  ںیم  یلگ  یک اس۸  زیزع  دؽ ف۸ اجؿ۸ نو۸ وک۸  سج

 

 ابندش   دفا۸  را۸  اک ۸  رمدؿ۸  ریغ۸تسی  درد

 نک دفا۸ را۸ درد۸  ںیا  میوگ  وگچہن۸  نم۸  سپ

درد۸ے۸وج۸رم ے۸کت۸اسھت۸ے۸وساےئ۸ومت۸۸اسیتبحم۸افر۸قشع۸اک۸درد۸ارتہمج۸فرشتحی:

۸ںیہن۸وکیئ۸اس۸یک ۸یک۸سپ۸ںیم،دفا ۸س۸درد ۸ہک۸ٓاک۸ا ۸رک۸سک۸فرح۸وہک  ۔۸دےیجیدفا

ب رکر  رر
 
د
ُ
ب
 
اع   ور

ٰ
ت  کر یرا حر یر

  ت 
 
ُ ال

 
ق ی ۸ومت۸کت۸اےنپ۸رب۸یک۸ینعیرپ۸لمع۸رکان۸ے۔۸۸یر

 ؎  ےگل۸رنو۸ںیم۸الغیم

 ے      ںیہن     ٓازاد۸     یھبک    تبحم۸      اپدنب

 ے  ںیہن  داعیم  وکیئ  دؽ۸ اے۸  یک  دیق   اس

 

 دیؾد قشع۸ وکےئ۸ در۸  ےریپ دفش۸ وخاب۸  در

 امنک  وسےئ۸  لیم  اکے۸ رک۸د ااشرمت۸  ابدہ 

افر۸ےھجم۸اوہن ۸ ے۸۸اھکید۸رمد۸وک۸وکےئ۸قشع۸ںیم۸ریپ۸کیا۸رات۸وخاب۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:
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۸ایک ۸اغًابل۸رضحت۸۸یہک۸ریم۸اہھت۸ےس۸ااشرہ ۸۔ ۸رک ۸ھجم۸ےس۸اافتسدہ ۸افر       فرػ۸وتمہج۸نو

ےک۸۸ہیوتر۸وج۸اس۸رعش۸ںیم۸اھکید۸ںیم۸وک۸ومالان۸ ے۸وخاب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع زییربت۸نیسمش۸ادل

 رفامےئگ۔۸ؿاسھت۸ایب

 زرمد  وچ ۸ ہ ۸ قشع۸ رہ۸ رب اژداہہ ۸ رگ

 نک   اژداہ۸  دعف۸  ںیہ  زرمد۸  ٓا ۸  ربؼ۸  از

زرمد۸تفص۸ے۸۸وت۸قشع۸ یھ۸اجمدہات۸ےک۸اژدے۸ںیہ۸قشع۸ںیم۸ارگ۸راہِ رتہمج۸فرشتحی:

تبحم۸احلص۸رکول۸رھپ۸۸یک۸قح۸اعتٰیل۸ینعیسپ۸زرمد۸ےک۸ربؼ۸ےس۸اؿ۸اژدنو ۸وک۸دعف۸رکدف۔۸

فہج۸۸تبحم۸نو ے۸یک۸۔۸سج۸فرح۸ابؽ۸وچب ۸یکیگ۸مامؾ۸الکشمت۸ٓااسؿ۸نواجںیئ۸راےتس۸یک

تبحم۸ہن۸نو۸رصػ۸اقونؿ۸نو۸وت۸لکشم۸۸ارگفطل۸ٓاات۸ے۸۸ااھٹ ے۸ںیم۸ای ذہم۸دار۸ےس۸اؿ۸یک

دخاےئ۸ہک۸۸ای ے۸رفام۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاالتم۸ومالان۸اھتون۸اجؿ۸زپے۔۸رضحت۸میکح۸ںیم

 :ے۸۸ےس۸احلص۸نویت۸وقی فر۸تبحم۸نیت۸اپک۸یک

  ۸قح۸اعتٰیل (۴
ح
 ےک۸ااسحانت۸وک۸وس
ی

 ۔۸ےس۸تبحم۸ولعمؾ۸نویگ۸یقیقح۸ے۸۔۸رھپ۸نسحمِ

 ےک۸اسھت۔۸وشمرہ۸ف۸رگناینےک۸فاےل۸۸هللا۸ےس۸رگم۸ یس۸هللاذرک۸ا۸رثکِت  (۰

 ۔انھٹیب۸یھبک۸دخاےئ۸اپک۸ےک۸اعوقش ۸ےک۸اپس۸یھبک (۱

 ؾریگ  انکر۸ اشدت۸  ؾاریم اے۸  ہک  متفگ

 ااکم     تسین  ہک۸  اتفگ۸   رکدؾ۸ الہب۸ ایسبر

ّ ۸!ہک۸اے۸وبحمب۸رعض۸ایک۸قح۸ںیم۸ ے۸ابراگہِ ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

حش

۸یٓاک۸ےس۸فاصؽ۸

۸اراشد۸نوا۸ہک۸ںیم۸نکیل۸یھت۸دروخاہ ۸یک۸ہیف۸ااحلح۸ےس۸۸یاچاتہ۸نو ۸افر۸تہب۸رضتع۸ف۸زار

 ۔نکمم۸ںیہن۸ہیزامؿ۸ف۸اکمؿ۸ےس۸زنمہ۸نو ۸

 نک  راہ۸  را۸ انز۸  ںیف   نک۸   فاف۸    ایب   متفگ

 اک  ٓا ۸۸تسین ہک۸ اتفگ۸ دہ۸ ہب۸نم۸۸ںیگن۸لعل
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اک۸وہظر۸ افر۸اانغتس۸۸ےیجیکفطل۸ھجم۸رپ۸۸افر۸اگنہِ ۸ہک۸ٓاےیئ۸ ے۸دروخاہ ۸یک۸رھپ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ںیہن۸اسیدعمؿ۸ا۸ینعیاکؿ۸۸ہی ۔۸اراشد۸نوا۸ہک۸ںیہن۸افر۸لعل۸فاصؽ۸اطع۸رفامےیئ۸ہن۸رفامےیئ

 میان  درانکر۸  نم۸   میانف   نم۸  ہک۸    اتفگ

 دنما    درد۸  رہب۸  از۸   میامن   یمہ    ےشقن

ف۸ےب۸مک۸نو ۸،۸ابعد۸۸رعض۸ف۸وجرہ۸ےس۸اپک۸نو ۸ےب۸فیک۸اراشد۸نوا۸ہک۸ںیمرتہمج۸ف۸رشتحی:

ت۸اکانئ۸ اشناین۸اینپ۸ےیلاہتبل۸اےنپ۸درددنمف ۸ےک۸۸نکمم۸ںیہن۸فاصؽ۸یسح۸ںیم۸داین۸ےیلےک۸

 ؎  ںیہ۸ید۸الیھپ۸ںیم

 ے    وکست۸     مہیپ    ہپ۸   فلص۸    وساؽ۸     ریمے

 ںیم   وجاب۸  امجن۸   ف۸  ہہم۸   ھچک۸     ںیہ     ےیرھکباد

ر                                                                                                  

 

ت
 اص

 وت   ینک   اجک۸   ابفر۸  وت۸   ےکی  دص  ز     اتفگ

ے
طفل
 وخا   یم  ف۸  ولح ریگ رب۸ ادجب۸ درہ ۸  

مہف۸ےس۸ابالرت۸۸یوج۸ریت۸ارسار۸ںیہ۸ینیوکت۸ہی!ہک۸اے۸اخمبط۸ایرھپ۸ااہلؾ۸رفامرتہمج۸فرشتحی:

 ںیہ
ِ
(۸اس۸ےس۸رشمػ۸رکے۸یگ۸دیارد۸تنج۸ںیم۸ہ۸یدار اتعب۸یک۸یعیرشت۸)۸سپ۸ےھجت۸ااکحؾ

ہک۸رفح۸اک۸امکؽ۸۸ہیقشم۸رکےت۸رنو۸۔۸رماد۸۸یک۸رے۸نو۸سپ۸یتخت۸۸ھکیسفتق۸مت۸ےچب۸نو۸افر۸ادجب

 ے۔۸دیارد۸امعن۸الصتیح۸انعرص۸ےک۸اسھت۸ارابتط۸ یھ۸زین۸احلص۸ںیہن۸افر۸ولبغ۸ا یھ

۸اامعؽ۸اصہحل۸ےس۸انبیئ۸ٓاںیھکن۸ہک۸ا یھ۸ای ے۸رفام۸ہیلع۸هللا۸رمدش۸رۃمح۸ےریم

۸ہی ے(۸تنج۸ںیم۸نویت۸دنبیھ۸رپ۸یٹپاس۸۸ںیہ۸یتنب۸ٓاںیھکن۸ںیم۸)۸افر۸سج۸زام ے۸ںیہ۸اجرہ

 ۔نواگ۸اعتٰیل۸یابر۸دیارفاہ ۸رھپ۸د۸یگ۸اجںیئ۸یوھکؽ۸د۸ٓاںیھکن

 امدنؾ    تسم رید   ات۸     رادنؾ۸     اکش۸     ایسبر

ہ ۂ۸ ٓا ۸ دش۸ ربف ۸  انہگ

 

ش
 ااسن  مسج۸ ز اج ۸ وچ ۸ 
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 ے۸۸۸اس۸اشہ۸یقیقحکت۸تسم۸راہ۸ہک۸ریکت۸رفات۸راہ۸افر۸د۸ریتہب۸د۸رخ۸ںیمابالٓرتہمج۸فرشتحی:

سج۸فرح۸ےس۸ہک۸اجؿ۸دبفؿ۸االطع۸مسج۸ااسنؿ۸ےس۸۸اظرہ۸رفامیئ۸رقب۸یک۸یلجت۸کیااچکن۸ا

 ۔ے۸ابرہ۸لکن۸زپیت

 دؽ  ںیادنر تبحص۸ زا ۸ احلص۸ امبدن۸  داےغ

 درام   زہار۸  از۸  ہہب۸  دارؾ۸  وت۸ از۸ ہک۸  داےغ

  !ٓاہ۸رتہمج۸فرشتحی:

ّ ب

 

 ؎  ۔۸رہ۸دنچ۸ہک۸۸۸۸اخص۸وت۸ٓاوھکن ۸ےس۸افلھج۸نویئگ۸فہ۸ت

 را    فاصؽ۸     دفاؾ۸    دمار۸    عمط۸     ینعی

 ؎  ۔۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸رفامےت۸ںیہرجہا ۸دے۸یئگ۸داغِ ۸کیا۸بلق۸رپ۸فہ۸یلجت۸نو ۸نکیل۸اتہک

 ے  ںیہن ربخ۸ ےک۸ٓاےگ۸ رھپ۸اس۸۸یوکدن ےلہپ۸۸یس۸یلجب۸کیا۸سب

 ے  ںیہن رگج۸ ے۸  دؽ۸ںیہن وت۸ نو ۸  اتھکید وک۸  ولہپ۸ وج۸  رگم

 

 ے  ںیہن رت۸۸ یریم  ٓاھکن۸ یھ افر۸ رہدؾ۸ وگ۸ے۸وبل ۸ہپ۸۸ یھ۸یسنہ

 ے   ںیہن ربخ۸  یک  اس۸ وک۸   یس  مہیپ ے راہ۸ رف۸ ؽ۸د۸وج رگم

۸رفیم۸رصمہع۸ںیم۸دفرسے ۸۸رفامےت۸ںیہ۸ومالان ۸داغ۸ٓاک۸یک!اے۸دخا زہارف ۸۸تبحم۸اک

 ۔درام ۸ےس۸الضف۸ف۸رتہب۸ے

ے   ابدش۸   ہن۸   ۸وخرتش   رمض۸    زںی

 

حی
ص

 

 رشےتب   دیؾدن    مس۸    ںیز  رت۸   وخب

قشع۸۸افر۸اس۸زرہ۸ِتحص۸ںیہن۸ےس۸ڑبھ۸رک۸وکیئ۸ریامیب۸تبحم۸یک۸ٓاک۸یک۸!اے۸دخارتہمج:

 ؎  رشتب۸ںیہن۸ےس۸رتہب۸وکیئ

 ہہن رس۸ وت۸ رگدشن۸ رب۸  دیٓا رس ےب۸ ہک۸ نت۸  رہ

 ام  در  زہار۸  از۸ ہہب۸  دارؾ۸  وت۸  از۸  ہک۸  داےغ
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اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

اؿ۸وک۸۸ینعی رےیھکرگدؿ۸رپ۸ٓاک۸رس۸قشع۸یکۂدیاےنپ۸رسرب۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

۔۸رضحت۸دےیجیةکت۸وک۸رجنخ۸ےس۸اڑا۸اؿ۸ےک۸رس۸ِںیہ۸نیافر۸وج۸ربکتم۸اطع۸رفامےیئ۸یرسدنلب

 ؎  رفامےت۸ںیہرۃمح۸اہلل۸ہیلع۸وخاہج۸اصبح

 یک   رسف ۸  وخد۸    یھبک  ھچک۸    ای    وپھچ۸   ںیہن

 ںیہ      ای رسدار     یک       رسرففوش ۸      اہی 

 

 اج   اے۸  دریم ہن۸ رہسگ۸ دؽ۸ ٓاشت۸ ٓاب۸  زا 

 زؿ      اربکش      هللا     ایدہز     وشد۸    نکیل

 ۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

ّ ب

 

ااتتسر۸ےس۸افر۸۸ہکلب۸دعب۸یلجت۸یتکس۸دؽ۸ھجب۸ںیہن۸ےس۸ٓاشت۸ِاس۸ت

رقب۸اک۸۸یلجت۸یےک۸دصےق۸افر۸وق۸اییئف۸ربکاےنپ۸تمظع۸!هللاسپ۸اے۸ا۸نویئگ۸ایدہز۸سایپ

 ؎  رکات۸ے۸۸۸رتتیب۸ےک۸وشؼ۸ف۸قشع۸یک۸ےک۸دعب۸اس۸اک۸ااتتسر۸اسنیکل۸۔یلجتوہظر۸رفامےیئ

 اعیقش  ذماِؼ   ںیم رگ۸ رگ۸ ے۸ اپات۸  رپفرش

 ےیجیک  رپدہ۸  ےس۸ ھجم۸  رھپ۸  دالھکےیئ   رھپ۸   ولجہ

ر                                                                                                     

 

ت
 اص

۸رح۸یک۸اعرػ ۸نویت۸ِت ایلجت۸فیاجؿ ب ۸ے۸ٰیتح۸رقب ب
ل

 

۸غ ا ہک

ع

۸ںیم۸ۂ                  اےنپ۸لمحت۸اک۸۸وشؼ

 ؎۸۸۸  رکیت۸ںیہن۸ادنازہ۸ یھ

 ولجہ  ںیزج   اجؿ۸   رگ۸  اغرت۸   فہ    ولجہ۸    داھک

 ںیہ ےتھجمس۸  ایک مہ۸ وک۸ اجؿ۸ ٓاےگ۸  ےک۸ ولجؤ ۸  رتے

ر                                                                                           

 

ت
 اص

 رمدؿ  ہ ۸ رکش وچ ۸  یناتسین وت۸ اج ۸  وچ 

 رمدؿ  رتہ ۸  ںیریش  ںیریش  زاجؿ۸   وت اب

فرح۸۸رکش۸یک۸ٓاک۸رپ۸رمان۸ یھ۸وت۸ںیہ۸ ٓاک۸لثم۸اتسین۸ےیلبج۸اجؿ۸ےک۸رتہمج۸فرشتحی:
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 ؎  ے۸ںیریش۸ایدہز۸ےس۸ یھ۸ںیریش۸اجِؿ ۸انیاجؿ۸د۸راہ۸ںیم۸ٓاک۸یک۸!ے۔۸اے۸دخا۸ںیریش

 رحمف۸را    داہِؿ    در۸   ہنم۸   دہش۸    وت۸    دال

 وکرا     ابامجتعِ     وگم۸      دبر۸     دحثیِ

۸وخد۸وج ینعی۸ڈاؽ۸دہش۸تم۸وت۸رگؾ۸زماج۸فاول ۸ےک۸ہنم۸ںیم۸!اے۸دؽرتہمج۸فرشتحی:

 ۸ہی اںیہن۸قشع۸ےس۸لج۸رے۸ںیہ۸ٓاشتِ
ِ
۸اکلم۸یک۸فرح۸دبرِ ۸انس۔۸ایس۸تم۸ٓاںیشت۸الکؾ

الگنسخ۸۸اظرہ۸افر۸بلقِ ۸الہِ ۸ینعیرک۸۸ؿولوگ ۸ےک۸اسےنم۸تم۸ایب۸انانیب۸اک۸امجؽ۸رنیگن۸رفینش

 ؎  ابت۸انسان۸ثبع۸ے۸۸۸۸ےک۸اسےنم۸قشع۸ف۸درد۸یک

 ٓارخ انسؤ ۸  وک۸  سک۸   ںیم   یک  قشع۸    دااتس 

 ے  ٓاات۸  رظن۸   ویارد    فہ   وھکید   وک۸   سج

۸۔۸سگم۸وک۸رپفاہن۸افر۸مش۸ےس۸ایک۸ںیہ۸راس۸ٓایت۸ابںیت۸تبحم۸یک۸ےیلتبحم۸ےک۸۸ہک۸الہ۸ِہیرماد

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸هللا۸بلطم؟۸رضحت۸رسدم۸رۃمح

 ددنہ     ہن۸    را۸   اوہلس۸   ںو   قشع۸   مغ۸    رسدم

 ددنہ      ہن۸     را۸       سگم۸      رپفاہن۸    مغ۸   وسزِ 

 انکبر       دیٓا       ایر     ہک۸       دیاب       رمعے

 ددنہ    ہن۸   را۸   سک۸   ہمہ۸   رسدم۸    دفتلِ    اںی

رپہ ۸افروہشت۸۸تبحم۸اک۸درد۸افر۸اےنپ۸قشع۸اک۸مغ۸داین۸اینپ۸قح۸اعتٰیل۸!اے۸رسدمرتہمج:

۸ایرہک۸۸اچےیہرمع۸۸کی،۸ا۸وک۸بک۸اطع۸رکےت۸ںیہ۸امےت۸۔۸رپفاہن۸اک۸مغ۸یھکماطع۸رف۸رپہ ۸وک۸ںیہن

 اطع۸رفامےت۔۸دفتل۸رہ۸صخش۸وک۸ںیہن۸دایمئ۸ہی(۸اک۸رقب۸احلص۸نو۸۔۸یقیقح)وبحمب۸ِ

 دنیٓا   اتربف ۸  اپک۸   نکب۸    شیوخ   درفِؿ 

     اہےئ۸   رپدہ  ز

ّ ب

 

 وتسمرا       امہ۸    وچ۸۸    ت

۸سفن۸یک۸اےنپرتہمج۸فرشتحی: ۸۸دنگیگ۸ابنط۸وک            فاےل۸ےس۸۸هللا۸ یس۸ینعیےس۸اپک۸رکول



  

  

رزی 318 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

۸ستہی۸قّلعتِ ۸رھپ۸اےنپ۸ابنط۸ےک۸ٓاۂنیئ۸اخص۸اقمئ۸رکےک۸اےنپ۸سفن۸اک             اصػ۸ںیم۸رکاول

 ۸ِت ایلجت۸ےک۸رقب۸یک۸اعتٰیل۸قح۸احبسہنٗ
ّ
۸اک۸مت۸اشمدہہ۸رکوکسےگ۸سج۸فرح۸ےس۸ارب۸اخص

 ۸ٓاات۸ے۔اکلم۸رظن۸رفنش۸ےک۸ےنٹہ۸ےس۸دبرِ 

 ٓار    اجب۸   دنبیگ   رت۸   قشع۸   تسین  وچ 

ہ لدد۸   فرف  قح۸   ہک

 

ن
 زمدفرا     زمد۸اہےئ۸   

وسحمس۸رکات۸افر۸۸قشع۸ںیہن۸رفح۸افر۸بلق۸ںیم۸ارگ۸وت۸اینپ!اے۸اخمبطرتہمج۸فرشتحی:

)سج۸۸ےھجت۸اس۸ببس۸ےس۸ااسف ے۸ولعمؾ۸نوےت۸ںیہ۸ف۸یتسم۸فیک۸اوحاِؽ ۸ہیقح۸ےک۸۸اعاقشِؿ 

 ۸ِت ّذل۸ےیلےک۸۸نینع۸فرح۸ہک
ِ
۸الصتیح۸امجع۸اک۸ادراک۸اننکمم۸نوات۸ے(۸سپ۸اس۸دعؾ

ے۸۸ںیم۸راایتخ۸ےاج۸وج۸ہک۸ریت۸ےیکابعدت۸۸وت۸ یھ۸،ہن۸نو۸ویسےس۸وت۸ام۸قشع۸ف۸یتسم۸ادراِک 

ےگ۸افر۸نکمم۸ے۸ہک۸اس۸۸ہن۸رفامںیئ۸یمک۸ںیم۸ےنید۸یزمدفر۸زمدفر۸یک۸رہسگ۸ یس۸قح۸اعتٰیل

 ؎  اپفے۸ایدہز۸ارج۸ یھ۸ےیلے۸اس۸۸نویت۸ایدہتقشم۸ز۸وچ ۸ہک فرح۸ابعدت۸ںیم

 ٓاےئ    ہن۸   وگ۸   زمہ۸   اج۸    ےیک    ابعدت

 ریاایتخ    ے۸      وج۸     ںیم   ایس  رہ۸  اگل

ےس۸اانپ۸۸ہرحوتک ۸لثم۸قلج۸ف۸االغؾ۸فریغ۸رُبی رمع۸)نپچب(۸ںیم۸:۸ضعب۸ولگ۸افالئِاابتنہ

افر۸ضعب۸ابلکل۸انرمد۸افر۸ضعب۸۸ںیہ۸رکےک۸ڈنھٹے۸نواجےت۸عیےب۸فرح۸اض۸ہیونم۸ۂامد

اک۸ادراک۸مک۸نوات۸۸ف۸یتسم۸فیک۸ولسک۸ںیم۸ولوگ ۸وک۸ یھ۸ےسیا۸نواجےت۸ںیہ۸ۃاوقل۸فیعض

 ۔۸۸ثنخم۸اک۸ںیہن۸ےدف ۸اک۸راہتس۸رَم۸ہی وی ۸ہکے۸

۸ف ی اخہص۸ےک۸۸تیہک۸فال۸رفامےت۸ںیہ۸ہیلع۸هللا۸اصبح۸رۃمح۸هللا۸رضحت۸اشہ

 رکاتکس۔۸ںیہن۸اعہم۸ےس۸ٓاےگ۸رتیق۸ِتیفالے۔۸ثنخم۸۸یاکلم۸نوان۸رضفر۸رمدِ  ےیل

۸دبفؿ۸۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یاالتم۸اھتون۸رضحت۸میکح ہک۸اسکل۸وک

۸ایدہاک۸ز۸ہیونم۸ۂامجع۸ےس۸امد۸رثکِت ۸وی ۸ہک اچےیہ طامجع۸ےس۸اایتح۸دیاقتاضےئ۸دش

۸ادیپ۸ے۸سج۸ےس۸تسپ۸یتمہ۸تارث۸االحمضؽ۸افر۸فعض۸ایفیک۸رخفج۸نوات۸ے۸سج۸اک۸الزیم

۸۸ےسے۸افر۸ولسک۸مامؾ۸رت۸تمہ۸ےس۸ےط۸نوات۸ے۔۸ومضمؿ۸ابال۸۸یتنو ے۸ہک۸۸ہیرماد
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 ؎۸  ںیہ۸اک۸امحؾ۸وہشات۸اسفنہین۸ی  وقت

      اثمؽ۸      داین       وہشت

 

ن

 

ح
گل

 اہ        

 ہ    رفنش۸    ی  وقت  امحؾ۸    ف     از۸      ہک

اک۸۸دنینھےک۸ا۸یافر۸ڑکلوہشات۸لثم۸وکہلئ۸۸ہی ےیلاک۸امحؾ۸رفنش۸رک ے۸ےک۸۸ی  وقت۸ینعی

اقتاض۸نوا۸افر۸اسکل۸دخا۸ےک۸وخػ۸۸دیاک۸دش۸ےنھکیفرػ۸د۸یک۸نیسح۸ًالثم۸ یس۸ںیہ۸ےتیاکؾ۸د

الحفت۸اطع۸۸یک۸امیؿا۸فیرش۸ثیدحۂفتق۸ںودع۸وت۸ایس۸ایگ۸سگررکےک۸ٓاےگ۸۸ےس۸اگنہ۸یچین

 ے۸افر۸دخ۸ا۸اک۸رق۸نویت
ِ
۸رُبے۸اقتوض ۸وک۸ہ اطع۸نوات۸ے۸افر۸اؿ۸ی  وقت۸اخص۸افر۸ونرِ ۸ب

وج۸۸نوےت۸رےتہ۸ںیہ۸ارفےنک۸ےس۸اسکل۸ےک۸دؽ۸رپ۸اؿ۸اجمدہات۸ےک۸دصامت۸ےس۸زمخ۸دیپ

 ؎۸  رفنش۸نو ۸ےگ۸۸۸ایدہےک۸دؿ۸ٓااتفب۸ےس۸ز۸تمایق

 ٓااتفب    رک۸      نب۸     اگ۸     ےکمچ۸     دؽ۸     داغِ 

 یگ      اجےئ۸    ڈا ی    اخک۸     رپ۸    اس۸    الھک

 

  یھ  ںیزح    اجؿ۸ِ   ہی   ےس۸   میلست    رجنخِ    اس

 ے  رہ  ولٹ۸  زمے۸  ےک۸   اہشدت۸   ہظحل۸    رہ

 

 ے     ںیم       اخاقنہ۸       ہن۸       ںیم      دکیمہ

 ے      ںیم        ابتہ۸         دِؽ         یلجت       وج

 

 زییربت  سمش۸  زفلِ   در۸  وت۸   ریگ    انپہ

 اکوفرا    ز    ہفار    ات۸ دف ابر۸ کشم۸۸ہک

رمدش۸رضحت۸سمش۸۸ےوت۸ارگقشع۸ےس۸رحمفؾ۸ے۸وت۸ریم۸!اے۸اخمبط۸زینرتہمج۸فرشتحی:

۸ہیلع۸زییربت ۸۸یک۸رۃمح۸اہلل ۸ڑکپ ۸الزؾ ۸ہکتبحص۸وک ۸یک۸وی               اسےئ۸ںیمزفل۸ےک۸اؿ

 )وج۸ابکشمرںیہ
ِ
ہصح۸لم۸اجےئ۸اگ۸افر۸۸رفح۸وک۸ یھ۸یےس۸ریت۸یدخافدن۸(۸وخوبشےئ۸رقب

 ؎  وخوبشؤ ۸ےس۸وت۸اجنت۸اپاجےئ۸اگ۸۸۸افین۸یک۸ہیذلت۸دوین



  

  

رزی 320 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 رکدے  دؽ۸   اانپ۸   ےک۸   دؽ۸  نوےئ۸  ےتلج۸  رقبی

 ے    اجیت    اگلیئ    ے۸   ںیہن    یتگل   ٓاگ۸   ہی

 

 الوھک ۸دےی وھپکن۸ دؽ۸  ے۸ ٓانو ۸۸یک بلق۸ سج

 نویگ   یرھب   ٓاگ۸   ایک   هللاای    ںیم   بلق۸  اس

 

 وت  اصعےئ۸ وچ ۸ منم۸ ف۸  میلک    وتیئ۸اجان 

 وت  اژداہےئ۸  ہہگ۸  ف۸  متشگ۸  اگہ۸  ہیکت  ہہگ

نو ۸افر۸ٓاک۸۸یلثم۸اصعےئ۸وموس۸وت۸ںیم۸یھبک۸دقرت۸ںیم۸ٓاک۸ےک۸دہ ِرتہمج۸فرشتحی:

 ۔رہق۸اک۸رہظم۸نو ۸ ۸اس۸فتق۸افصِت لثم۸اژداہ۸نو۸اک۸رہظم۸نو ۸افر۸یھبک۸ہلیمجافصت۸ِ ۸یک

 اصع  ف۸  ایرؾ  وت۸  رتمح۸  ف۸  لضف۸  دہ ۸  در

 وت     االتبےئ     ادنگفؾ۸    وچ۸    وشؾ۸   امرے

تبحم۸ف۸راض۸ےک۸اامعؽ۸رکات۸۸ےیلٓاک۸ےک۸۸ٓاک۸ےک۸لضف۸ف۸رتمح۸ےس۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

اسپن۸نواجات۸۸وت۸ںیم۸ںیہ۸اٹہےتیل۸تیانع۸اامعؽ۸ےس۸ٓاک۸اینپ۸اشِتم۸ینو ۸افر۸بج۸ریم

 ۔ےتگل۸ںیہاامعؽ۸ھجم۸ےس۸اصدر۸نو ے۸۸ےلینو ۸افر۸زرہ

 مش   زہار۸    اب۸  بش۸ ہمہ۸   ٓاامس ۸   رگد۸  یم

 وت  درلابےئ۸ وخش۸ مشچ۸  وجےئ۸ ف۸  تسج۸  در

۸ٓاامسؿ۸ےب۸امشر۸اتسرف ۸ےک۸رچاغ۸ےک۸اسھت۸رات۸رھب۸ٓاک۸یک۸ہی!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

 ۔رگدش۸رکات۸ے۸ےیلےک۸۸ ےوک۸ڈوھڈن۸تیانعرظن۸ِ

 رخاب   دش۸   ۸وت   نواےئ۸   داکؿ۸   ف۸   اخہن۸    زک

 وت    ابصےئ۸      رخبامب۸     رجؾ۸   ال۸     ایتف    رہ

ً ے۸۸اکؿ۸افر۸رھگ۸وک۸رخاب۸ایکفد۸تبحم۸ ے۸سج۸یک۸ٓاک۸یک!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

 

تب
تقی فہ۸۸اان

 ؎    رکؾ۸وک۸اپےل۸اگ۸۸۸۸میسن۸ِٓاک۸یک۸ںیم۸یلگ۸ٓاک۸یک۸ویاہند
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رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 ںیہ  نوےت۸۸ریا ف  وج۸ دف۸  نو ے۸ لگ۸  ف۸  الہل۸  ہی نمچ۸ نحص۸  ہی

 ںیہ  نوےت۸  اسام ۸ ےک۸  ریمعت  ںیم رپدے۸ ےک۸ ونج ۸  رختبیِ

 

 مہ    ےھت۸   ےھجمس۸   رااگیئ   وک۸  ریاوین ف   یک   قشع

 مہ    ےھت۸   ےھجمس۸   ریااین ف   ںیہنج  ںیلکن   ایتسب 

 

 ہ  سب۸ ف۸ وخردؿ۸ مغ۸ اج ۸ارگ۸راضےئ۸وت۸۸اے

 وت   راضےئ۸    رہب۸ِ    ؾ۸اپسر  مغ۸ ہب۸   دؽ۸   دص

ے۸ہک۸مہ۸ٓاک۸ےک۸قشع۸اک۸مغ۸اھکےت۸۸ںیم۸راض۸ایس۸ارگ۸ٓاک۸یک۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

وت۸مہ۸اس۸مغ۸ےک۸۸وخااشہت۸اک۸وخؿ۸رکےت۸رںیہ۸ےس۸اینپ۸ترمایض۸غیتِ ۸افر۸ٓاک۸یک۸رںیہ

 ؎  راض۸رپ۸رقابؿ۸رکےت۸ںیہ۸دؽ۸ٓاک۸یکڑکنف ۸اےنپ۸۸ےیل

    الہک۸   وشد۸  ہک۸   دنمش۸    بیصنِ    وشند

 

ت
 

 

ت

 

تػ  ی

 ٓازامیئ     رجنخ۸    وت۸    ہک۸   الستم۸   دفاتس ۸   رسِ

۸ٓاک۸یک۸مغ۸دونمش ۸وک۸ہن۸بیصن۸ہیرتہمج: ےس۸الہک۸نو ۸دفوتس ۸اک۸رس۸۸غیت۸نو۸ہک۸فہ

 ۔رفامںیئ۸الستم۸رے۸ہک۸ٓاک۸رجنخ۸ٓازامیئ

 وکبب۸   رما  وخش۸   وخد۸   مغ۸  ؿ۸فاہ   زمخ۸   از

 وت     ےئوتایت       رظنب۸    دس۸ر    وکنتف۸    زںی

 رتہمج۸فرشتحی:
ِ
۸اہفؿ۸دہتس۸ےس۸مہ۸وک۸وخب۸تبحم۸ےک۸درد۸ےک۸ٓاک۸اینپ۸!یقیقح۸اے۸وبحمب

ت 

 

۸افصیئ۸ابینط۸یدقر۸امہر۸ےگ۸ایس۸مہ۸وک۸وکںیٹ۸اجمدہات۸ےک۸رھکؽ۸ںیم۸۸ٓاک۸انتج۸ہوکٹ

 ۔نویگ۸زیت۸تریصب۸اگنہِ ۸ےیلرقب۸ےک۸۸ِت ایلجت۸نورک۸ٓاک۸یک

 اف وجےئ۸  ف تسج۸   ںود۸   ہضیرف   اعاقش ۸    رب

 اف  وجےئ۸ ہ ۸  رفاؿ۸  لیسِ وچ۸  رس  رفےئ۸  رب
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۸ہک۸ٓاک۸یک وجتسج۸ف۸التش۸مہ۸اعوقش ۸رپ۸رفض۸ے۸بج۸ٓاک۸یک۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

  بج۸ینعیے۔۸۸امہرے۸رسف ۸رپ۸ہہب۸رہ۸برہن۸لثم۸الیس
ِ
رقب۸ف۸رعمتف۸وک۸۸ہک۸اابسب

 ۔ابنط۸رںیہ۸ہک۸مہ۸وکرِ ۸نویگ۸ف۸اناپسیس۸الیقئان۸یے۸وت۸امہر۸ایٓاک۸ ے۸ٓااسؿ۸رفامد

 منک۸ بلط۸   ےک۸  وبند۸  بلط۸   ٓا ۸   سکعِ  ات

 وجےئ۸اف تسج۸ف ہمہ۸از۸ ام وجےئ۸ ف تسج۸  سپ

زپات۸مہ۸ٓاک۸۸تبحم۸ف۸بلط۸اک۸سکع۸امہرے۸ولقب۸رپ۸ںیہن۸بج۸کت۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  التش۸اک۸سکع۸ے۸۸۸۸۸ٓاک۸یکوجتسج۸درا۸لص۸یاخفر۸امہر۸سپ۸ٓاک۸یک۸وک۸بک۸بلط۸رکےتکس۸ںیہ

 ے  اشی رپ  زنمؽ۸   یرم  وخد۸  رپ۸   یگتشگ  مگ۸   رمی

 ے  دصہق۸   اک۸   رکؾ۸   ےک۸    یس    یھ  بلط۸   رمی

 

 ںیہ     اجےت۸   ااھٹےئ۸   ںیہ   ںیہن   اےتھٹ۸     ہی   دقؾ

 

 میشک رفا ۸  ٓاب۸   وچ۸  دفہ ۸   وجبےئ۸   اگے

 اف   وبسےئ۸   در۸   دشہ   سبح۸  ٓاب  وچ۸   اگے

 ۸رہن۸ںیم۸دفہ ۸یک۸یھبکرتہمج۸فرشتحی:
ِ
دفہ ۸ےک۸۸افر۸یھبک۸رفا ۸ہہب۸رے۸ںیہ۸لثم۸ٓاب

اؿ۸فلتخم۸اشون ۸وک۸اؿ۸۸۔۸ضبق۸ف۸طسب۸ذفاالجلؽ۸یکںیہ۸لثم۸ٓاب۸وبحمس۸ےک۸دیقم۸وبس۸ںیم

 ۔ے۸ایرفام۸ؿاثمول ۸ےس۸ایب۸بیجع

 فیعض   دنک۸    تیوچوم   ف۸  زان۸ز  ذگباردت

 اف  ومےئ۸ اتر۸  ےکی  ہب  را۸   وکؿ۸   دف۸  دبہ

ٓاگ۸۸انز۸وک۸متخ۸رکات۸ے۸افر۸ےھجت۸اجمدہات۸یک۸ےاے۸اطبل۸!۸قشع۸ریترتہمج۸فرشتحی:

۸انوتا ۸رکات۸ے۸اتہک۸ریت۸الھگ۸رک۸فیعض۸ںیم رپ۸دفا۸۸قح۸اعتٰیل۸دفون ۸اہج رفح۸ںیم۸یف

 ؎  نو۸ارک ے۸اک۸ذجہب۸دیپ
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 وشک     ےم۸    نو ۸    اکچ۸   دے۸    اعمل۸      دفون 

 یگ    اجےئ۸     ی    ایک   ےس۸   مت۸  ےم۸  رگا ۸   ہی

 

 ادن    ف۸  انوخش۸   اہےئ۸    وصتری

 

تش
ن
ا

ع

 رکیک    ۂ

 اف  وسےئ۸  ز  وبند۸  ف۸  ابدش۸  ہ ۸   عبط۸   از

۸یراہمت۸ہی ےشیادن۸افر۸رکیک۸التےک۸ایخ۸یدخا۸اک۸راہتس۸ےب۸ابغر۸ے۸افر۸دوشاررتہمج۸فرشتحی:

ووس۸ںیہ۸تسس۸ف۸اکلہ۸تعیبط
غک
زابؿ۸رپ۸۸ے۸۔۸ےسیج۸تیانع۸ہ۸تیا درھ۸ےس۸وت۸انع۸ےک۸ٓااثر۸ف۸

 ۔ولعمؾ۸نویگ۸ےلم۸اگ۸ہکلب۸افر۸رگاین۸رفح۸ازفا۸اک۸فطل۸ایک۸افر۸رشتبِ ۸ایینمغلب۸افر۸زاکؾ۸اک۸ارث۸نو۸وت۸رب

 دنک  وخد۸   شیوخ   تفص۸   ات۸   ابش۸  اخومش

 اف نوےئ۸ نوےئ۸ ٓا ۸ وت۸  رسف۸  اہےئ۸  اہےئ۸   ےب

فرػ۸ےس۸ااہلامت۸افر۸۸یک۸قح۸اعتٰیل۸!اب۸اخومش۸نواجؤ۸اتہک۸اے۸رفیمرتہمج۸فرشتحی:

ٓاہ۸ افر۸اب۸اینپ۸رفامںیئ۸ؿافصت۸وک۸وخد۸ایب۸اینپ۸فاردات۸اک۸ہلسلس۸رشفع۸نو۸افر۸قح۸اعتٰیل

و۸یک۸رسد۸وک۸دنبرکےک۸اؿ۸یک  

 
و۸ہ  

 
 ۔ٓافاز۸ونس۸فرػ۸ےس۸ہ

 رمف نم۸ ےب۸ اج ۸ اجؿ۸ اے۸  یرف  یم رخاام ۸  وخش

 رمف   نم۸  ےب۸  ںواتس ۸  در۸  دفاتس ۸    تایح    اے

۸اے۸اجؿ۸نم۸!۸وخش۸راتفر  ۔۸ےیجیلرمہاہ۸ےل۸۸ےھجم۸ یھ۸ےس۸اہنت۸ہن۸اجےیئ۸یاے۸رمدش۸!

 ۔ےیجیکاہنت۸ہن۸رفس۸۸ےیلاسھت۸۸دبفؿ۸ںیمہ۸راہ۸ںیم۸رقب۸یک۸ںواتسِؿ ۸!دفاتس ۸ِت اے۸ایح

 رمدش۸ف۸ااطلِػ ۸ضبلط۸از۸ویف۸نسحِ

 وت   وکےئ۸  در۸   ٓادمہ۸   مہ۸     ایف وص

اً 

ع

ت

 

 وت    رفےئ۸    امجؽ۸    از۸    هللا    ش
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ٓاک۸ےک۸در۸دفتل۸رپ۸مہ۸۸!رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییربت۸نیاے۸رمدش۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

۸ضیف۸اطنیبل ۸اینپ۸هللا۔ااحرض۸نوےئ۸ںیہ۸رباےئ۸وصحؽ ۸رپ ۸اعرػ۸ےک۸۸ےک۸انؾ رفح

 ۔دےیجیاتاب ۸ےس۸ھچک۸اطع۸رکۂرہچ

 اؾ      ٓافردہ۸     اہ۸     قیارب     شطع۸     از

 وت   وجےئ۸  در۸   زج۸    تسین   وخےب   اکب

(۸قی(۸ےک۸ببس۸اےنپ۸اسھت۸ولاٹ۸)اربسایپ۸یک۸)۸قح۸اعتٰیلیگنشت۸رفِح ۸یامہررتہمج۸فرشتحی:

۸امہر۸الیئ۸ یھ      ایےئوساےئ۸ٓاک۸ےک۸در۸ںیہن۸وخیب۸وکیئ۸بلط۸ےک۸ربنت۸ںیم۸یے۸۔

 ۔ےک۸وخیب۸اطع۸یک

 وخد   اشیِؿ درف   ہب۸   دقنے۸   دبہ۸   اہ 

 وت وخےئ۸  رتمح۸  ف۸ فطل۸   ہشیمہ   اے

۸اے۸سمش۸ربترتہمج۸فرشتحی: ۸دقن۸ومیت۸وشی اےنپ۸درف!زییاہ       رعمتف(۸۸ِؿ )اضیفوک

 ۔قح۸رپ۸فطل۸ف۸اطع۸ےک۸وخرگ۸ںیہ۸اطابلِؿ ۸ہک۸ٓاک۸ہشیمہ۸رگایم۸۔۸اے۸فہ۸ذاِت ےیجیکاطع۸

 اسؽ   طحق۸  دش۸  اج   وقِت   ویف  نسحِ

 وت     وسےئ۸    اممہ۸    طحقِ     از۸     ٓادممی

تبحم۸ف۸رعمتف۸اک(۸طحق۸ے۸اس۸۸ینعیاک۸)۸ذغاےئ۸رفاحین۸ےیلارفا۸ح۸ےک۸۸یامہررتہمج۸فرشتحی:

۸ےس۸ٓاک۸یک۸ےک۸ضیف۸هللاے۸رمدش۸ہک۸ًانعم۸قلعت۸عم۸ا۸ینعی)  ویف نسحِاے۸۸ےیل

االسلؾ۸۸ہیلع۸ویف ان۸فرح۸دیسسج۸ے(۸ٓاک۸ےک۸اپس۸مہ۸احرض۸نوےئ۸ںیہ۸رفح۸نیسح

ٓاک۸ےس۸۸ف۸طحق۸ےک(۸مہ۸ یھ۸اس یاؿ۸ےک۸اپس۸ہلغ۸امےنگن۸ےئگ۸ےھت۸)ںوہج۸کشخ۸۸ےک۸اھبیئ

 ۔امےتگن۸ںیہ۸کیھب۸رفاحین

 ہ     ٓارزف   ولحا۸   ابز۸۸   را     وصایف 

 وت   دوجلےئ۸      وت۸    ولحاےئ۸   بلِ   از

۸ںیریشوج۸اےنپ۸ٓاک۸۸ینعیٓارزف۸ے۸۸۸یکوک۸ٓاک۸ےس۸ولحاےئ۸رعمتف۸ وصویفرتہمج۸فرشتحی:
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 ۔ںیہ۸فارادیم۸مہ۸ یھ۸رکےت۸ںیہ۸دوجلیئ۸قح۸یک۸رکےک۸اطنیبلِ ۸ؿرعمتف۸ایب۸ےس۸وج۸ارسارِ  وبل 

 دفش      ااتفد۸     اخاقنہ۸     در۸    فولہل

 وت    ںوےئ۸  از۸   اخاقنہ۸   رپدش۸   کشم

تسم۸۸اخص۸ےس۸اطنیبل۸ِؿ اضیف۸ینعیفولہل۸اھت۸۸بیجع۸اخاقنہ۸ںیم۸لک۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

افر۸ابکشمر۸۸یھت۸وخوبش۸ےس۸رطعم۸نورہ۸قح۸ےس۸مامؾ۸اخاقنہ۸کشم۸یک۸نورے۸ےھت۸افر۸ذرکِ

 ۔یھت۸زیاجون ۸رپ۸کشم۸ر۸یامہر۸یقیقح۸ںوےئ۸دربل۸ِینعی یھت۸نورہ

 ام      زلیبنِ     اجبن    اشکب     دہ 

 وت  ابزفےئ۸  رب۸  ف۸  دہ ۸   رب   ٓارفںی

 ےیجیکفرػ۸دہ ۸اطع۸دراز۸۸(۸یک۸دگایئ۸)اکۂس۸زلیبن۸یامہر۸!اے۸رمدشحی:رتہمج۸فرشت

سفن۸ےک۸۸قشع۸ف۸رعمتف۸افر۸االصِح ۸افر۸ارسارِ ۸ف۸وتہج۸افر۸داعےئ۸وصخیص۸ؿاےنپ۸اضیف۸ینعی

 افر۸۸ ےتہ۸ںیہ۸ںیافر۸مہ۸ٓاک۸ےک۸دہ ۸ف۸ابزفےئ۸رکؾ۸رپ۸ٓارف۸اطع۸رفامےیئ۸کیھب۸یک۸ؿایب

 ۔داع۸وگ۸ںیہ

 رمدش۸الماقِت ۸ِؿ ایب۸در

 وت    رفےئ۸    دیؾد   ہک۸   را     زیدا     رکشِ

م

 

فت

 وت   وسےئ۸      نم۸      رے۸     انہگ۸   ای

۸تبحص۸مہ۸وک۸بیصن۸افر۸ٓاک۸یک۸دیاردخا۸اک۸رکش۸ے۸ہک۸ٓاک۸اک۸د۸!اے۸رمدشرتہمج۸فرشتحی:

 ۔راہ۸اپےئگ۸الماقت۸یک۸۔۸ااچکن۸مہ۸ٓاک۸یک۸نویئ

 دش     ہریت     ہصغ۸    ز     ایمنرگ     مشچِ

 وت    اجدفےئ۸    رنشگِ    از۸   ونر    ایتف
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۸ۃافر۸افدقاریصبل۸کیف۸بضغ۸افر۸رش۸ےس۸اتر۸سفن۸ےک۸ظیغ۸ٓاںیھکن۸یامہررتہمج۸ف۸رشتحی:۸

۸رفنش۸نوںیئگ۸ضیف۸اگنہِ ۸ٓاک۸یک۸!۔۸اے۸رمدشںیھت۸نورہ ابراگہ۸۸ِِؿ ۔۸دفر۸انیب۸ےس۸فہ

۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یومالان۸اھتوناالتم۸۸ے۸۔۸رضحت۸میکح۸نویت۸اتریث۸یہی تبحص۸یک۸اتسل۸یک

 ۔ےھت۸۸۸ےترعش۸زپاھ۸رک۸ہیاک۸۸یرموحؾ۸اربک۸اہٰل۸ٓاابد۸ارثک۸فظع۸ںیم

 ادیپ ےس۸ زر۸ ہن۸ ےس۸ فوظع ۸ ہن۸  ےس۸ اتکںو ۸  ہن

 ادیپ   ےس۸  رظن۸  یک  زبروگ ۸  ے۸   نوات۸   دنی

۸ا۸یک۸هللاراشد۸رفامےت۸ےھت۸ہک۸الہ۸ا۸افر اجات۸ے۸افر۸۸نب۸اک۸ف ی۸اعتٰیل۸هللاتبحص۸ےس۸اجلہ۸

ے۸ہک۸االصح۸۸یہی هللا۸ۃنواتکس۸۔۸اعد۸ںیہن۸اک۸ف ی۸اعتٰیل۸هللاعمل۸ا۸۸وکیئ۸هللالہ۸ا۸دبفؿ۸تبحصِ

ے۸۸تبحص۸رفض۸نیع۸یک۸هللاہک۸رکات۸نو ۸ہک۸الہ۸ا۸ںیم۸ےیل ۔۸ایس۸دبفؿ۸حلصم۸نکمم۸ںیہن

 ۔تبحص۸ے۸یہی سفن۸وج۸رفض۸ے۸اس۸اک۸وموقػ۸ہیلع۸االصِح ۸وی ۸ہک

 اجنت   وک۸   ف۸   ح۸الف  وک۸   متفگ۸ ہچ۸    نم

 وت     وکےئ۸     ردرما   وک۸   وک۸     اںید۸۸۸۸۸۸رب

۸وک۸وک۸ٓاک۸یک۸ہیوہک ۸ہک۸الفح۸افر۸اجنت۸اک۸راہتس۸دکرھ۸ے۸ےھجم۸وت۸۸ایک۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸ؿایب۸ہیقشع۸۸ٓافاز۸ے۸سج۸اک۸وہفمؾ۸الہ۸ِے۸۔۸وکوک۸ےس۸رماد۸اغًابل۸وکلئ۸یک۸کت۸الیئ۸یلگ

۸اہک۸فہ۸وبحم۸رکےت۸ںیہ ۸فہ۸وبحمب۸اہک ۸ے؟افر  ذفؼ۸ ے۸اس۸۸الہ۸ِکیب۸اہک ۸ے۸؟

 ؎  ے۸۸۸۸ایک۸ؿایب۸وی وک۸۸اتریث۸ٓافاز۸یک

 ںوانل     ہپ۸    دروتخ ۸     دفر۸     دفر۸    اک۸     وکلئ

 وگنھگانل   رتشن۸   ےک۸   درد۸    الہِ      ںیم    ونیس 

 ۔ے۸ش۸ےھجم۸ٓاک۸کت۸الیئالت۸تبحم۸افر۸ٓاک۸یک۸بلط۸افر۸دردِ ۸یہک۸ریم۸ہی رماد

 ایتف    ونش۸   دفتل۸   ف۸   اابقؽ۸    فکِ    از

 وت   وگےئ۸   دمتح۸     کشخ۸      ابلِؿ     اںی



327  

  

رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

اابقؽ۸ف۸دفتل۸۸امہرے۸کشخ۸بل۸ٓاک۸ےک۸دہ ۸ِ!زییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

 ۔مہ۸وغشمؽ۸ںیہ۸ںیم۸فیدمح۸افر۸رعت ٓاک۸یک۸ےیلاس۸نوےئگ۔۸۸ابےس۸ریس

 وت    رفش۸    ابدش۸     ہک۸     ے۸اج       ٓاامس 

 وت     ٓانوےئ۸     ںود۸     وک۸     رمدے۸    ریش

   عیطم۸ینعیٓاامسؿ۸زعت۸فاال۸اس۸فہج۸ےس۸ے۸ہک۸فہ۸ٓاک۸اک۸رفش۸۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

 ۔نوات۸ے۸ویاہنافر۸د۸دیہنوات۸ے۸وج۸ٓاک۸اک۸رگف۸رمد۸فہ۸ربدار۸ے۸افر۸ریش ۸ف۸رفام

 ایتف   وقت۸   وت  مغ۸  زک   یتخب   اشد

 وت     ولہپےئ۸      ںود      وک۸    ولہپا ے

تبحم۸اک۸مغ۸سج۸وک۸اطع۸نوا۸فہ۸اابقؽ۸دنم۸افر۸وخش۸تخب۸۸ٓاک۸یک۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

سج۸وک۸ٓاک۸ ے۸اانپ۸رقب۸اشخب۔۸۸درالص۸سفن۸رپ۸اغبل۸افر۸ولہپاؿ۸نوایگ۸افر۸فہ۸نوایگ

 اصبح۸ولہپےئ۸وت(۸ینعی)ولہپےئ۸وت۸

 ادنایتخ   دمل۸    در۸    وجیئ    ف    تسج

 وت    ےئوج در۸ دشؾ۸  وج  ف۸ تسج۸ ز  ات

۸رتہمج۸فرشتحی: ۸اانپ۸درداعمل۸ارفاح۸ںیم۸رفوح ۸ںیم۸یٓاک۸ےک۸رکؾ۸ ے۸امہر!اے۸دخا

رقب۸ےس۸فاصؽ۸ےک۸۸ایےئے۸ہک۸مہ۸ٓاک۸ےک۸در۸اہنپ ۸اک۸ضیف۸دردِ ۸اھت۸۔۸ٓاج۸ایس۸ایشخب۸د

 ؎  افر۸اطبل۸ںیہ۸التمیش

 ے    ایئدیش   اک۸  ٓاج۸   وکیئ   اھت۸    ےس۸    ؽ۸از    دؽ

 ے    ٓایئ   ارھب۸  فہ۸    رپاین   وچٹ۸   اک۸   وج۸   یھت

د                                                                        

 

ت
 فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمب

 اریت   وجتسج۸   سکعِ  ے۸   ایرب   وجتسج۸   امہری

ر                                                                                   

 

ت

 

 اخ
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 دبے   ےک۸ نوےئ۸  ف۸  اہےئ۸     را   اخک

 وت  نوےئ۸  ف  اہےئ۸   ذجب۸   وبندے۸  رگ

اہےئ۸اہےئ۸افر۸ٓاہ۸ف۸انےل۸۸ہیتبحم۸ںیم۸ےس۸ٓاک۸یک۸اخیک۸اس۸مسجِ ۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

 ؎   رکات۸ایدارفاح۸وک۸ٓاک۸اک۸ذجب۸اہنپ ۸ہن۸۸یفرػ۸ےس۸امہر۸۸ارگ۸ٓاک۸یکبک۸لکن۸ےتکس۸ےھت

 ے اہنپ ۸ درد۸ اک۸   یس اہنپ ۸  ںیم ٓاہ۸  امہری

لچ۸۸اتپوت۸مہ۸وک۸۸رفامےت۸ںیہ۸ایدےس۸اہک۸ہک۸بج۸مہ۸وک۸دخاےئ۸اپک۸۸دیرم۸زبرگ۸ ے۸ یس۸کیا

ے۸۸ںیم۸فیرش ثیہک۸دح۸ایفہ۸سک۸فرح؟۸رفام!ہک۸رضحت۸ ے۸وساؽ۸ایک۸دیاجات۸ے۸۔۸رم

 اس۸وکولخت۸ںیم۸رکات۸ے۸وت۸دخاےئ۸اپک۸ یھ۸اید ہک۸بج۸دنبہ۸دخاےئ۸اپک۸وک۸ولخت۸ںیم

ے۸سب۸ھجمس۸۸دے۸ریھک۸وتقیف۸یک۸اید  ے۸اینپ۸فتق۸قح۸اعتٰیل۸سافر۸ھجم۸وک۸ا۸رکےت۸ںیہ۸اید

اراشد۸۸قح۸اعتٰیل۸۔۸رقٓاؿ۸اپک۸ںیمرفامرے۸ںیہ۸ایداس۸فتق۸ےھجم۸۸اجات۸نو ۸ہک۸قح۸اعتٰیل

 ۔رکف ۸اگ۸اید ںیہمت۸رکف۸ںیم۸ایدہک۸مت۸ولگ۸ےھجم۸۸ںیہرفامےت۸

 ہ    سک۸  ٓا ۸   بعک۸   اتہب۸    ایدر   ٓاب

 وت     زاونےئ۸      رب۸    ںوہس۸    کی  دہد     وک

۸ینعیاکانئت۸اس۸ےک۸بعک۸کت۸۸ایےئدر۸ایسج۸ ے۸ٓاک۸ےک۸زاون۸وک۸ںوہس۸درتہمج۸ف۸رشتحی:۸

۸اپ ی۸ذلت۸دؽ۸ںیم۸۸ ے۸ٓاک۸ےک۸رقب۸یکسج۸!ہک۸اے۸دخا۸ہیرصػ۸ےنخٹ۸کت۸ے۸۔۸رماد۸

۸اگنہےم۸تبحم۸ےک۸ابیق۸اگننو ۸ےس۸اکانئت۸ےک۸اگنہےم۸ےب۸دقر۸نوےئگ۸،۸ٓاک۸یک۸اس۸یک

 ؎  ایوک۸رسد۸رکد۸اگنہےم۸ےک۸افین۸ ے۸داین

 ٓاےگ   رمے۸     داین    ے۸   اافطؽ۸    ابزۂچی

 بلط۸ارسار۸ف۸اعمرػ۸از۸رمدش۸نسحِ

 وگ     ابز۸       را۸      ام۸       ارسار۸      رطماب

 وگ    ابز۸     را۸     زفا۸    اج ۸   اہےئ۸   ہصق
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۸رتہمج۸فرشتحی: ۸ایب!اے۸رمدش ۸رھپ ۸وک ۸رفح ض۸ےیجیک ؿارسار
ق
۸ ۸اس اافر

ع

۸وک۸۸ۂ ۸زفا            اج 

 ۔رھپ۸انسےیئ

 ںیہ    ارمفز۸   اؾ۸   ربہتسب۸   دن۸    نم

 وگ    ابز۸     را۸    ۸داشکل     ثیدح     وت

 ۔۸وک۸رھپانسںیئداشکل ثیاخومش۸نو ۸اتہک۸ٓاک۸دح۸ںیم!اے۸رمدش۸رتہمج۸فرشتحی:

ہ ۂ۸    وگمش۸    رگا ۸     نم

 

بت  رمخ  رب۸   رخ۸    ت

 وگ  ابز۸     را۸    اقل     وخش۸     ٓا ۸    فدحت

خ۸۸ےابمرک۸ریمۂافاچن۸اتنس۸نو ۸ٓاک۸اانپ۸رہچ۸ںیم۸!اے۸وبحمب۸رمدشرتہمج۸فرشتحی:
 
ر

۸یک۸وبحمب۸یقیقح۸ےدے۸ےکس۔۸اہ ۸ٓاک۸ریم۸اتہک۸ٓافاز۸اصػ۸انسیئ۸ےیجیک رپ۸رھک۸رک۸وگتفگ

 ۔ابت۸رھپ۸انسےیئ۸یکرعمتف۸

 ازؽ   در۸   را۸   اج ۸    رتف۸     امرجاےئ

 وگ      ابز۸     را۸    امرجا۸    ٓا ۸    وگ۸    ابز

اتسل۸۸ہک۸اس۸اسیق ۸فہ۸اعمل۸ازؽ۸اک۸فاہعق۸رھپ۸انسےیئ۸!زییاہ ۸اے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

 ۔دےیجی۔۸اہ ۸رھپ۸فہ۸امرجا۸انس۸ںیھت۸رپ۸ارفاح۸سک۸فرح۸دفا۸نویئ

 رباشک       فحتنا      انا     زخمؿ

 وگ   ابز۸   را۸  ٰیفطصم   اجؿ۸    ِسِّ

ا زخاہن۸!زییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی: نر
 
ن را فرحتر افر۸ِس۸ِّاجؿ۸۸ےیجیک ؿےک۸ارسار۸ایبا 

 ۔ےیجیک ؿوک۸رھپ۸ایبفملس۸۸ہیلع۸هللا۸یلص۸یاپک۸وفطصم

 اعاقش       داعےئ۸     ٓادم۸      اجتسمب

 وگ    ابز۸   را۸  داع۸  ٓا ۸  وگ۸   داع   اے
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وبقمؽ۸افر۸اجتسمب۸ے۸۸ںیم۸ایداع۸ابراگہ۸ربک۸!۸اعوقش ۸یکزییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

 ؎۸۸  ےیجیکاس۸داعےئ۸وبقمؽ۸اک۸رھپ۸ااعدہ۸۸!سپ۸اے۸داع۸رک ے۸فاےل

 اعاقش    اجِؿ    نیادل  الصح۸   وچ 

 وگ    ابز۸   امرا۸    اجؿ۸    الصح۸  ٓا 

 ۸قح۸یک۸اعاقشِؿ ۸ہیلع۸هللا۸زروکب۸رۃمح۸نیاس۸فتق۸رضحت۸الصح۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

ّ شل

 

ن

۸ی

 ۔ےیجیکاک۸ذترکہ۸رھپ۸۸نیالصح۸ادل۸سپ۸اس۸وبحمب۸ِ۸ارفاِح۸اعرنیف۸ےک۸اسامؿ۸ںیہ

 اکحتی

اکؿ۸ےس۸فد۸ےت۸ےھت۸اؿ۸یکرک۸ایفرؼ۸انب۸زروکب۸وس ے۸یک۸نیرضحت۸الصح۸ادل

ٓافاز۸۸رے۸ےھت۸ہک۸افراؼ۸وکےنٹ۸یک۸سگر رۃمحاہلل۸ہیلع۸رفیم۸نیدؿ۸رضحت۸الجؽ۸ادل۸کیا

 ۔افر۸ومالان۸ےب۸نوش۸نوےئگ۸ایرکد۸یرضب۸ ے۸ومالان۸رپ۸احؽ۸اطر۸نسح۸ِیک

 دنک      رپیتس     زیدا     ہک۸    اسک ے

 دنک     یتسم     دفالب۸       ٓافاز۸      رب

۔۸یھت۸ےس۸دبؽ۸یکچ۸ومالان۸ےک۸ضیف۸داین۸دؽ۸یک۸ےک نیادل۸الصحہق۸نوا۸وت۸رضحت۸ااف۸بج

 ؎۸  ےیلافر۸ومالان۸ےک۸رمہاہ۸نو۸یرکد۸اتریخ۸ای اکؿ۸دنب۸یکفد

 دف  ویا ےد ےگ۸  ںیھٹیب لم۸ وج۸  یگ ے۸سگر  وخب

رفح۸۸یک۸ےک۸دعب۸ومالان۸رفیم۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸زیوقنمؽ۸ے۸ہک۸رضحت۸سمش۸ربت۸ںیم۸خیاتر۸

رضحت۸۸اھت۸افر۸ٓارخ۸ںیم۸وک۸اانپ۸ومسن۸انبایل۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زروکب۸نیت۸الصح۸ادل ے۸رضح

دروخاہ ۸رپ۸۸یک۸نیومالان۸اسحؾ۸ادل۸فیرش۸یاھت۸افر۸ونثم۸انبایل۸وک۸اانپ۸رقیف۸نیاسحؾ۸ادل

درتف۸۸انچ ۸ہچے۸۔۸۸وموجد ںیم۸یہگج۸ہگج۸ذترکہ۸ونثم۸سج۸اک۸یھت۸ومالان۸ ے۸رشفع۸رفامیئ

 ؎   ایرفام۸ادتبا۸ںیم اسدس(۸یک۸مشش۸)مسقِ

 االجلؽ   ذف     ےئایض    نیادل    اسحؾ۸    اے

 اقمؽ    وسےئ۸     رما۸   دش۸   وج     یم    لیم
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۸!ذفاالجلؽ۸ےئاے۸ایض۸نیہک۸اے۸اسحؾ۸ادل۸رفامےت۸ںیہاہلل۸ہیلع۸رۃمحومالان۸رفیمرتہمج:

 ۔نوراہ۸ے۸ااک۸وجش۸دیپ۸یونثم۸بلق۸ںیم۸ےریم

 ےسب    ںیادل   ءایض   نیادل  اسحؾ   اے

 ےس اسد    مسق۸    ہب۸     دش۸ وج    یم  لیم

۸ادلرتہمج: ۸ےک۸۸نیادل۸ءایض۸نیاے۸اسحؾ ۸ارثک۸افاقت۸مسق۸اسدس۸)درتف۸مشش( ۸ےیل!

 ا۸نوراہ۸ے۔۸دیپ۸داہیع۸بلق۸ںیم۸ےریم

 الجہل۸ّٗلج۸زیدیاشؿ۸ا۸الجتل۸ِدرایبِؿ 

 وت    اؿریح    رس۸اگتشگ ۸     ہمہ    اے

 وت    رپاسؿ۸      ٓاامس ۸       از     ٓااتفب

افر۸۸ںیہ۸ںیم۸رعمتف۸ےس۸اعمل۸ریحت۸اے۸دخا!۸ہلمج۸رس۸اگتشگؿ۸تبحم۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ۔رسرگدا ۸ے۸وجتسج۸ںیم۸ٓااتفب۸ٓاامسؿ۸رپ۸ٓاک۸یک

 ابد   دفر    وختب۸   رفےئ۸  از۸   دب۸  مشچ

 وت   اجؿ۸   دفاےئ۸  اج ۸  زہارا ۸  اے

اتاب ۸وک۸دخاےئ۸اپک۸رظن۸ۂٓاک۸ےک۸رہچ!زییربت۸نی۸ادلاے۸رمدش۸سمشرتہمج۸فرشتحی:

  فل۸۔۸ارقح۸ؤم۸ںیہ۸ٓاک۸رپدفا۸نورہ۸اجںین۸یک۸ہک۸زہارف ۸اطنیبل۸دب۸ےس۸وفحمظ۸رںیھک

۸نوات۸ے۸فہ۸ویاہنوتقمؽ۸افر۸د۸راہ۸ںیم۸دخا۸یک۸رعض۸رکات۸ے۸وج۸ یھہنع۸۸هللادمحم۸ارتخ۸افعا

افر۸اےنپ۸سفن۸وک۸۸۸وخد۸وک۸الجےت۸ںیہفاےل۸ےلہپ۸هللارکات۸ے۸۔۸ا۸ویاہندفرسف ۸وک۸وتقمؽ۸افر۸د

 ؎  قح۸ےس۸وتقمؽ۸نوےت۸ںیہ۸غیت۸ینعی داٹےت۸ںیہ

 لمسب  نو ۸  ںیم   ےس۸   غیت   یک  مکح۸   رتے

 رجنخ      ونممؿ۸      یریم       ںیہن      اہشدت

ر                                                                                                ت

  

 اخ
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اہجد۸۸اگننو ۸ےس۸افلھج۸نواجات۸ے۸نکیل۸ینورک۸امہر۸دخا۸اک۸وتقمؽ۸اہجد۸ارغص۸اک۸دیہش۸راہِ 

۸سفن۸ےک۸رُبے۸رُبے۸اقتوض ۸،۸ٓارزفؤ ۸افر۸انمتؤ ۸اک۸وخؿ۸رک ے۸فاال۸افر۸اینپ۸اربک۸ںیم

ہ۸ے۸وج۸امہرے۸ادنر۸زدن۸دیہش۸اسیےک۸اتعب۸رک ے۸فاال۸ا۸اہیہٰل۸توک۸رمایض۸تہلمج۸رمایض

 ؎   رپ۸افزئ۸نوات۸ے۸۸تیقینوات۸ے۸افر۸اقمؾ۸دص

 ے  ںیہن رس۸ ہک۸ رسحت۸۸ہی ںیہن مہ۸۸ںیہ      دیہش زدنہ۸ ےک۸۸ یس

 ے۸ے۸رگج۸ںیہن۸وت۸ے۸اس۸ےس۸ڑبھ۸ےک۸رفان۸ہک۸دؽ۸ںیہن۸ںیمہ

تبحص۸۸وتقمؽ۸راہ۸دخا۸نوات۸ے۸ہک۸دفرسے۸دنباگؿ۸دخا۸اس۸ےک۸ضیف۸اسیا۸زدنہ۸دیہش۸افرہی

۸ہیاشعؼ۸رگ۸افر۸۸ےیلاشعؼ۸دفرسے۸دنبف ۸ےک۸۸ہی ینعی اگہ۸قح۸نوےت۸ںیہےس۸وتقمؽ۸ابر

 ۔رگ۸نوےت۸ںیہ۸ویاہند۸ےیلدفرسے۸الغامؿ۸لقع۸ےک۸۸ویا ےد

داٹات۸۸نوات۸افر۸اےنپ۸سفن۸وک۸ںیہن۸قح۸اک۸وتقمؽ۸ںیہن۸الکن۸ہک۸وج۸ےلہپ۸وخد۸غیت۸ہیالخہص۸

 فہج۸ے۸ہک۸کشخ۸الہ۸ملع۸یک یہیاک۸اعقش۸ف۸لمسب۸انباتکس۸ے۔۸۸قح۸اعتٰیل۸فہ۸دفرسف ۸وک۸ےسیک

۸،ے۸ اترکات۸ے۸وت۸ٓاگ۸اگلد۸ریاعمل۸اعقش۸قح۸رقت۸افر۸بج۸وکیئ۸ںیہ۸ےب۸ارث۸نویت۸ریںیرقت

۸ ے۸ایس رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸ے۔۸رضحت۸رفیم۸نویت۸ے۸ہک۸وخد۸اس۸ےک۸یگل۸رگم۸اگلات۸وت۸بج۸ہ

 ؎  ے۸ہک۸۸۸۸ایوک۸رفام

 نک   زدنہ۸  اہج ے۸  شک۸  را۸   وخد   سفن

 نک   دنبہ۸  را۸   اف   اہ ۸   تشک۸   وخاۂج

ےس۸۸رفاحتین۸اس۸سفن۸وک۸ولغمب۸رکف۸اتہک۸الہ۸دؽ۸افر۸اصبح۸ةسن۸نورک۸اینپرتہمج:

۸ہیدفرسے۸اغلف۸دنبف ۸وک۸اعقش۸قح۸افر۸ذارک۸قح۸انب۸وکس۔۸۸ینعیوک۸زدنہ۸رکوکس۸اہج ۸ کیا

رفح۸۸وخاۂج۸رفح۸ٓااق۸افر۸سفن۸الغؾ۸ے۸سب۸ولغمب۸احال ۸ہکسفن۸رفح۸رپ۸املظ۸ًاغبل۸ے۸

 ؎  افر۸اس۸دنمش۸وک۸دنبہ۸افر۸وکحمؾ۸انبؤ۸۸۸۸ؤوک۸ا۸س۸اظمل۸سفن۸ےک۸ملظ۸ےس۸ڑھچا

 دار    وخار۸      را۸  دخا     راہ۸      دنمش

 دار    ربدار۸    ہنم۸    ربنم۸     را۸       دزد

 رفمت                                                                         
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تم۸۸یافر۸انف۸رکف۸اس۸وچر۸وک۸ربنم۸رپ۸رسدار۸اس۸سفن۸وک۸وج۸راہ۸دخا۸اک۸دنمش۸ے۸ذلیلرتہمج:

ہن۸۸دف،۸اس۸وک۸دار۸رپ۸ڑچاھؤ۔۸سفن۸وک۸ولغمب۸رکف۸اس۸ےک۸اقتےض۸رپ۸لمع۸ہن۸رکف۸افر۸ڑبایئ

 اہج ۸ کیرھپ۸مت۸ےس۸ا۸فتبحص۸ےس۸ونر۸قح۸احلص۸رک۸قح۸یک۸الہ۸ِاچنو۸ےلہپ۸وخد۸دؽ۸ںیم

 ؎     ونر۸رشن۸نواگ۸ںیم

 وض رشن۸  ںیم اہج ۸ رکدے۸ ول۸  یک اؿ۸ ےک۸ اگل۸  ںیم  دؽ

 ںیہن   رفینش   ںیم  زبؾ۸  وس۸  ںیہ  رہ لج۸  وت۸   ںیعمش

د                                                                                                   

 

ب  فبمت

 وہشت۸اک۸العج۸افر۸ہصغ

۸دےی دنینھلثم۸ا۸ےیلےک۸امحؾ۸وک۸رفنش۸رک ے۸ےک۸۸ی  ےض۸وقتسفن۸ےک۸اقت

۸ے۸قح۸اعتٰیل۸ہ۸اانمت۸ہک۸اقتےض۸دیپ۸ہیسپ۸۔ےئگ۸ںیہ ۸ے۸ہن۸نو ۸طلغ۸ٓارزف ۸اراشد  اک

م   ال ٰکظ  ر ور
 

غر  ی
 
ظر ال  ۔اجےت۸ںیہ۸امہرے۸اخص۸دنبے۸ےصغ۸وک۸یپ۸۸ی 

۸ہن۸نو۸ہک۸ارگ۸ہصغ۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاالتم۸ومالان۸اھتون۸رضحت۸میکح

فرح۸۸ا۸ے۔۸ایساس۸رپ۸لمع۸رکان۸رُب۸اثتب۸نواگ۔۸سپ۸ہصغ۸اک۸ٓاان۸رُبا۸ںیہن۸ےسیک۸وت۸ہصغ۸وک۸انیپ

۸رضم۸ںیہن۸دنینھافر۸ا۸یاس۸رپ۸لمع۸رکان۸رضم۸ے۔۸ڑکل۸نوان۸رضم۸ںیہن۸اوخاشہ۸اک۸دیپ۸یرب

اؿ۸۸ایاس۸ ے۸وگ۸ایک۸وخااشہت۸رپ۸سج۸ ے۸لمع۸ںیہن۸یرُب۸سپ۸سفن۸یک۸،اؿ۸وک۸اھکان۸رضم۸ے

۸ادیپ۸ی  وقت۸ونرِ ۸ےس۸دؽ۸ںیم۸دنینھ۔۸اس۸اایانب۸د۸دنینھاک۸ا۸ی  وقت۸ااشہت۸وک۸امحؾ۸ںیموخ

اب۸رضر۸۸وک۸اھکایل۸دنینھا۸ایاس۸ ے۸وگ۸وخااشہت۸رپ۸لمع۸رکایل۸یافر۸سج۸ ے۸رُب،نواگ

۸ا۸ادیپ۸ےادنریھ۸نواگ،۸دؽ۸ںیم ۸رصتخم۸ومضمؿ۸ے۸وج۸ہی۔۸۸نویگ۸یےس۸دفر۸هللانو ۸ےگ،

 ۔اچےیہ ےس۸اباشملہف۸ھجمس۸انیلزبرگ۸۸اک۸اتحمج۸ے۸ یس۸لیصفت

 کلف    ف۸    یدج   ف   ربہ   ریش    اگؤ

 وت  رقابؿ۸  اہج    اشہ۸   اے۸   تسہ
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اے۸اشہ۸۸یف۸کلف۸افر۸اس۸ےک۸ربفج۸وثر۸ف۸ادس۸ف۸لمح۸ف۸دج۸یف۸دج۸اگؤ۸ریشرتہمج۸فرشتحی:

۸ںیہ۸ینٓاامس۸ربفِج ۸اہی ےس۸رماد۸۸یف۸ربہ۸ف۸دج۸۔۸اگؤ۸ریش۸بس۸ٓاک۸رپ۸دفا۸ف۸رقابؿ۸ںیہ۸!اہج 

بج۸وسرج۸نوات۸ے۸۸ات۸ے۸افر۸ربہ۸ربج۸لمح۸اک۸انؾ۸ے۸سج۸ںیمسگرنج۸ےس۸ٓااتفب۸نورک۸

 ۔وت۸وممس۸اہبر۸نوات۸ے

 وشد   ابیق   ہمہ۸   اہ  رقاب ۸  ہک  زا 

 وت    ایؿاپ   ےب۸   دیع   نواےئ۸   در

۸ابیق ےیلےک۸۸اخفر۸وج۸رقابؿ۸نوات۸ے۸فہ۸ہشیمہ۸راض۸یک۸ٓاک۸یک!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

کُم  نواجات۸ے۸ در
ن  فرُد مرا ع 

در ا یرن 
ن  مرا ع  (۸دخاےئ۸اپک۸اک۸اراشد۸ے۸ۃی)االٓ براٍق  لل  ور

رےنہ۸فاال۸۸ہک۸وج۸ھچک۸اہمترے۸اپس۸ے۸فہ۸انف۸نو ے۸فاال۸ے۸اف۸ر۸وج۸دخا۸ےک۸اپس۸ے۸فہ۸ابیق

اتمع۸۸۸اینپاجؿ۸عم۸یوت۸اہمتر۸ایاجؿ۸ف۸امؽ۸ف۸ٓاربف۸ارگ۸دخا۸ےک۸انؾ۸رپ۸اٹلد۸ہک۸اینپ۸ہیے۔۸رماد۸

رپ۸دفا۸رے۸وت۸۸افر۸ارگ۸رصػ۸داین۸نواجےئ۸یگ۸دنیہ۸ف۸اپ۸ابیق۸ےیلف۸دفتل۸ف۸ٓاربف۸ادباالآبدےک۸

 ۔ٓااجےئ۸یگ۸اجؿ۸ف۸اتمع۸ یھ۸یمت۸افر۸اہمتر۸ںیم۸ٹیپل۸یک۸ے۸سپ۸ایس۸وت۸افین۸ف۸ام۸اہیف۸داین

 دار   رسزبس۸   را   ابغ۸  ںیا  دخا  اے

 وت     ؿ۸دفرا      ےب۸     اہبراتسؿ۸     در

اس۸اک۸قلعت۸۸وی ۸ہک رےیھکاے۸دخا!۸اےنپ۸ابغ۸رقب۸ف۸رعمتف۸وک۸رسزبس۸رتہمج۸فرشتحی:

ف۸اہنر۸۸ہک۸االقنب۸لیل۸سمش۸ف۸رمق۸ںیہن۸ٓاک۸ےک۸اہبراتسؿ۸اعمل۸النوت۸ےس۸ے۸اہج ۸دفرِ 

 ۔نوات۸ے۸(۸ںیمہک۸اس۸اعمل۸انوست۸)داین۸نواجےئ۸اسیج۸ہاہبر۸زخا ۸ردیسےس۸وممس۸ِ

 رچدن    یم   المکئ۸   ف۸   ارفاح۸  اتہک

 وت      اتسلخنؿ۸       ابغ۸      از۸     داامئ

ارفاح۸ٓاک۸ےک۸اتسلگؿ۸ےک۸ابغ۸ےس۸۸افر۸المکئ۸یک۸ءافایل!اتہک۸اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

 ۔رںیہ۸رقب۸ف۸رعمتف۸ےک۸لھپ۸اھکیت۸ہشیمہ
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 ابد    ابز۸    ہشیمہ     اخہن   رکش۸   اںی

 وت     ؿ۸اہنپ      رکش۸      ابنت۸      رپ

     ٓاک۸ےک۸رقب۸۸ینعیٓاابد۸رے۸۸تبحم۸اک۸رکش۸اخہن۸ہشیمہ۸ٓاک۸یک!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

ذلت۸ٓاک۸ےک۸اشعؼ۸وسحمس۸۸افر۸رکش۸ےس۸رُپ۸نو۸سج۸یک۸یاہنپ ۸الحفت۸رصم۸ف۸رعمتف۸یک

 ۔رکےت۸رںیہ

 ابمد    ہریت  دخا۸   اے۸  وج۸   ںیا  ٓاب

 وت    ااسحؿ۸     رفد    یم   وس۸  رہب۸    ات

ہن۸نو۸اتہک۸رہفرػ۸۸یفخم۸یھبک۸اطع۸اک۸اپین۸ایےئٓاک۸ےک۸اس۸در!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

 ۔ونازش۸اعؾ۸رے۸ٓاک۸ےک۸ااسحانت۸یک

 اجک   از۸   قشع   اجک۸    از۸  اخک۸   ںیا   فرہن

 وت     اجؿ۸      از۸      ذجۂب      وبندے۸    رگ

۸ارگ۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی: ر۸رفام۸ہن۸نواگ۸وت۸امہرے۸فرػ۸ےس۸ذجب۸اہنپ ۸اک۸اے۸دخا

 ؎ فرػ۸اذجناب۸اکدرد۸اہک ۸ےس۸ٓاےئ۸اگ۸۸دفتل۸افر۸ٓاک۸یک۸قشع۸یک۸ااسجؾ۸ںیم۸اخیک

 ایینرع ذفؼ۸  وک۸  ھجم۸  ہن۸  ارغص۸ نو ۸  ویاہند  ںیم  ہن

 وک  ةی رگ ف۸  بیج  وخد۸  ے۸  اجات۸  ےیل ےچنیھک   وکیئ

ر                                                                         

 

ت
 اص

 ابمرک      منبش۸        وخردیش     ذجب۸     ےھجت

 ے  رہ   اج  رپ۸   ف۸   ابؽ۸   ےب۸    ایر   وسےئ

ر                                                                                             

 

ت

 

 اخ

 زدن    یم    ںو۸    دش۸   تسم۸    ےکشخ۸  اخک

 وت   ٓاؿ۸  ںیا   تست۸  ٓاؿ۸   ںیا  تست۸۸ٓاؿ
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۸ویاہنتبحم۸ف۸قشع۸ےس۸د۸تشم۸اخک۸اک۸ٓاک۸یک۸کیا۸اے۸دخا!۸ااسنؿ۸یکرتہمج۸فرشتحی:

ٓاک۸۸ہیوخوبش۸وسحمس۸نوان۸۸تبحم۸یک۸ےس۸ٓاک۸یک۸افر۸تسم۸نوان۸افر۸اس۸تشم۸اخک۸ااسنین

 ۔اطع۸ے۸یک۸ؿ۸ے۸افر۸ٓاک۸ہٓا۸یک۸دقرت۸اک۸رکہمش۸ے۸افر۸ٓاک۸ہ۸اشؿ۸افر۸میظع۸یک۸ہ

۸    رپدیس    رما۸    فے

 

ش

غف
ل

    

ک

ی

 

تست
ی

 

 وت  اابنؿ۸  در۸  رگہب۸  اج ۸  اے۸    متفگ

۸رشتحی: ۸ںیم۸!ہک۸اے۸رفیم۸ایک۸ایتفلک۸اس۸ےک۸فطل۸ ے۸دررتہمج۸ف ۸وکؿ۸ے؟       وت

۸نو ۸)۸دجرھ۸ٓاک۸اچںیہ۸لثم۸یّلب۸ںیم۸وھج ی۸ای یلیھت۸ٓاک۸یک۸اے۸وبحمب۸!۸ںیم: ے۸اہک

 ۔(اجںیئ۸ےل

ا

ع
  

 دفہ      ادنگفہ۸    رگدمن۸    در۸     رش

 افہ   وخاہ۸  اخفر۸  اجہک۸  رہ۸   رفد۸   یم

  داھہگ۸ابدنھ۸راھک۸ے۸دجرھ۸اس۸اک۸دؽ۸۸رگدؿ۸ںیم۸یدفہ ۸ ے۸ریم۸ےریمرتہمج:

 اچاتہ۸ے۸ےھجم۸ےل۸اجات۸ے۔

وت۸رھپ۸فہ۸اےنپ۸۸ںیڑدے۸ہک۸ارگ۸اس۸وک۸دنبرکےک۸دفر۸وھچ۸ یھ۸ہی ہفیطل۸کیا۸اثمؽ۸ںیم۸یک۸یّلب

 ۔ے۸اھبگ۸ٓایت۸امونس۸رھگ۸ںیم

 دبربم       امگؿ   رگہب۸   اے۸     تفگ

 وت    اطلسؿ۸    دنک۸    ےریش   رتا۸    ہک

مت۸ ے۸وتاعض۸افر۸تنکسم۸ےس۸۸!دفہ ۸ ے۸اہک۸ہک۸اے۸رفیم۸ےرھپ۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

۸ہک۸اہمترا۸اطلسؿ۸یقیقحرکؾ۸ےس۸نسح۸نظ۸روھک۸۸ےوت۸مت۸ریم۸یاثمؽ۸د۸یک۸اےنپ۸قلعتم۸یّلب

۸ےس۸ںیہمت ۸۸ریش۸اےنپ۸رکؾ ۸انبدے۸اگ۔ ۸ا۸ینعیرمد ۸راجؽ ۸ںیم۸هللارگفہ ۸دخا(       )رمداؿ

 ۔دالخ۸رفامےل۸اگ

 ی  ادہل  سمش۸ اے   نم  قطن۸  از۸  ہچ  رگ

 وت     رباہؿ۸     اہج ۸    در    اظرہ۸    تشگ
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ٓاک۸۸وچ ۸ہکرگم۸۸زابؿ۸ےس۸لکن۸رے۸ںیہ۸یااعشر۸ارگہچ۸ریم۸ہی!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

ذات۸ف۸افصت۸رپ۸۸ٓاک۸یک۸ہی اس۸فہج۸ےس۸اکانئت۸ںیم۸اخص۸ےس۸نورے۸ںیہ۸ؿےک۸اضیف

 ۔ےگ۸رباہؿ۸ف۸داللئ۸ںینب

 اف  اپےئ۸ در۸ نت۸ ف۸ اجؿ۸  رمدہ۸ ہب۸ اے

 اف     ایےئدر    رغۂق    اعمل۸    دف۸   رہ

ا۸نورے۸اے۸فہ۸ذات۸اپک۸ہک۸سج۸ےک۸دقوم ۸رپ۸ارفاح۸افر۸ااسجؾ۸دفرتہمج۸فرشتحی:

 ۔رغؼ۸ںیہ۸وجد۸ف۸رکؾ۸ںیم۸ایےئافر۸دفون ۸اہج ۸اس۸ےک۸در۸ںیہ

۸  ٓاشت

 

قت

 

س
ع

 اہج      وسزد    یمہ  

 اف   ےئاہیہ  از۸  تاہیہ  دخا۸   اے

۸ںیماہج ۸ کیٓاگ۸ ے۸ا۸ٓاک۸ےک۸قشع۸یک۸!زییربت۸نیاے۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ف۸نو۸رپاہےئ۸۸اتریث۸یک۸ءے۸ٓاک۸ےک۸افایل۸تے،۸اے۸دخا۸!۸ریح۸ٓاگ۸اگلریھک

 الوھک   ےید وھپکن۸ دؽ۸  ے۸ ٓانو ۸  یک بلق۸  سج

 نویگ    یرھب    ٓاگ۸    ایک   هللا  ای   ںیم   بلق۸  اس

 

 رفاؼ    از۸   دسیون    را۸    اثمےل۸   وچ 

 اف   رغطاےئ۸     مغ۸   از۸     اببرد۸   وخ 

۸دجایئ۸ٓاک۸یک رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییربت۸نیسج۸فتق۸سمش۸ادل!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

 مغ۸ےس۸وخؿ۸رباسات۸ے۔۸رمس۸اطخل۸ یھ۸وت۸اس۸اک۸اطلسین۸ںیہ۸ےتیاثمؽ۸د۸وکیئ۸ےک۸مغ۸یک

 ؎۸  درد۸ےس۸نوات۸ے۸۸۸بیجع۸ابراگہ۸قح۸ںیم۸اک۸رفان۸ یھ۸فاول هللا۸فایعق

م۸    ااتفدہ۸    رگج۸     در

 

ست
ہ 

 رشر    دص۸    

 رگج    وخؿ۸      ںیب    ہب۸    انماجمت۸    در

 ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعرفمت                                                     



  

  

رزی 338 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

۸۸اےرتہمج: ےلعش۸ڑکنف ۸ٓاگ۸ےک۸۸رگج۸ںیم۸ےےک۸مغ۸ےس۸ریم۸دجایئ۸ٓاک۸یک!دخا

  ؎   ےیجیل ھکیرگج۸اک۸وخؿ۸د۸ےریم۸ یھ۸داع۸ےک۸اافلظ۸ںیم۸یٓاک۸ریم۸انچ ۸ہچ ڑھبک۸رے۸ںیہ

 اعےقش     دجسہ۸    ہب۸    دیرگ    اجک۸    رہ

 ے   ٓا ۸  میرح  ابدش۸   زںیم   ٓا 
ہ

 

ش
 

ر                                                                              ت

  

 از۸ونثمی۸اخ

ب۸قح۸ےس۸رعش۸رق تیاغ۸رپ۸احبتل۸دجسہ۸رفات۸ے۸فہ۸زنیم۸دخا۸اک۸اعقش۸سج۸زنیمرتہمج:

 ؎   ے۸نب۸اجیت

 
 
 دوجس    در    دناتم۸    اکش۸     رطقہ

 ومند    یم   اہشدت۸   وخؿ۸    رسمہی

فہ۸قح۸۸رپ۸رگےت۸ںیہ۸زنیم۸افر۸انگہ۸اگرف ۸ےک۸اکش۸دناتم۸وج۸احتل۸دجسہ۸ںیمرتہمج:

 ۔۸رکےت۸ںیہ۸یرسمہ۸وخؿ۸اہشدت۸یک۸ابراگہ۸ںیم۸یک  اعتٰیل

 ؎  اقمؾ۸ےک۸انمبس۸ارقح۸ےک۸ا ردف۸ااعشر۸۸۸۸اس

 دجسہ         زنیمِ          رعش۸         یئگ       نب

 ے    رباس۸     وہل۸    ےس۸   ٓاوھکن ۸    یک    سک

 اعمل     اک۸     اگنہ۸    یک   اؿ۸   ہپ۸    دجسہ۸    زنیم

 رگج    وخؿ۸    رما۸   اھت۸   ربانس۸    وج۸    ایگ   ربس

ر  ت

  

 اخ

 مہ  رگج۸  وخؿ۸  ف۸ دؽ۸  وخؿ۸   بج  ےگ رباسںیئ

 مہ  رمث۸   ںیم   تبحم۸  لخن۸    یھبت  ےگ۸    دںیھکی

د                                                                 

 

ت
 فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمب

 اشف  وخ ۸ مشچ۸ اے۸ ہک۸  ے۸ زمہ۸ بج۸ اک۸   رف ے

 دے     داھکیئ     انمت۸   یک    وہل۸   ںیم   ںودن۸    رہ
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 ںیم   اشب۸  ف۸    خیش    یس  یھت  ںیہن رظن۸  اتب

 ںیم ٓاب۸ رُپ۸  مشچ۸  یرم  یھت۸ یھ کلھج۸  یک  اؿ

 

 دش    دفر۸    ہم۸   انچ ۸   از۸   دامئ۸  ہک  رہ

 اف   اہےئ۸   بش۸   ںود  وچ    ایدخا   اے

ذلت۸ےس۸رحمفؾ۸ے۸۸یک۸اید وج۸ٓاک۸ےک۸رقب۸ےس۸افر۸ٓاک۸یک!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

  ؎  یگ۸نو ۸یتسگرسک۸فرح۸وحنمس۸۸راںیت۸رفح۸یک۸ریاؿوت۸اس۸ف

 انطب  ادنر  انطب۸  ہمیخ   رب۸  ہمیخ

 اف   اہےئ۸  رکشل  ف۸  قشع  اشہ۸   شیپ

۸فرشتحی: ۸افررکشلاہےئقشع۸ےکاسےنمےمیخرتہمج ۸قشع ۸ادنردرےمیخاطلسؿ  افرانطب

۸ف۸اعمرػ۸افر۸رقب۸ف۸اسن۸یک۸قئہک۸اعاقشؿ۸دخا۸رات۸دؿ۸اقح۸ہیرماد۸۸۔نوےت۸ںیہ انطب

 ۔فر۸رستسم۸نوےت۸ںیہےس۸رساشر۸ا۸ذلت۸افر۸تیفیک۸ ت۸یئن

تم
ت

 

ح
ا

ع

 اپک  ونر۸   از۸  وتس   را۸  اج   ۂ

 اف   ےئامیس   اتشب۸   از۸   اج ۸    ونر

اؿ۸ےک۸وتسؿ۸ونر۸ےک۸درالص۸۸ںیہ۸۸وج۸ےمیخےیلارفاح۸ےک۸۸اشعؼ۸قح۸یکرتہمج۸فرشتحی:

اشہن۸قح۸اعتٰیل
ِٗ 
 ۔اک۸سکع۸افر۸رپوت۸نوےت۸ںیہ۸تایلجت۸یک

 قشع    ہ    اہنپ ۸   رپدہ۸  ںیم دکا۸   در

 اف   اجےئ۸   دنادن   سک۸   دنیب    ہن۸   سک

۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:        صخش۸ٓاج۸کت۸قح۸۸نوات۸ے۸وکیئ۸ہوپدیش۸قشع ہن۸اج ے۸سک۸رپدہ

 ۔اجاتن۸ے۸اگہ۸ںیہن۸ؾایق۸یک
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 دشک  رس  انہگ  وخردیش  وچ ۸  قشع

 اف   وغاغےئ۸  قح۸  رعش۸ ات۸ وشد۸   رب

   فرح۸بج۸رس۸اکناتل۸ے۸وت۸اس۸ےک۸ٓاہ۸ف۸انول ۸اک۸وشر۸۸قشع۸ٓااتفب۸یک۸نکیلرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  ف۸وغاغ۸رعش۸قح۸کت۸اجات۸ے

 ےگل   ٓا ے۸  زمے۸    ےک۸   تبحم۸   ٓازار۸   وک۸    دؽ

 ایرکد  ادیپ درد۸  ے۸ سج۸ ہک۸ رقاب ۸  ںیم ےک۸  اس

د                                                                 

 

ت
 اہلل۸ہیلع۸فب۸رۃمحمب

 اکم   ال  ےس۸  اکم ۸  ےک۸  اج    اید   ہہک۸    ؾایپ    ریما

 ایرکد    امکؽ۸    ے۸   وت۸    ونا۸    ےب۸   ٓاہ۸     یرم   اے

ر                                                                      

 

ت

 

 اخ

 اشی ا۸رفاؼ۸اعاقش ۸ف۸فاصِؽ ۸دردِ 

 انمغمک   ہریت  ارب۸  وچ۸   االفمک۸   رب   وت۸   ےب۸   ارگ

 وت   اجبؿ   زدنامن۸   ہب  زلگارؾ۸  ہب  وت   ےب۸  فرگ

۸رانہ۸نو۸وت۸ںیم۸ٓاک۸ےک۸رقب۸ےس۸رحمفؾ۸نورک۸ارگ۸االفک۸رپ۸ یھ!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

وت۸۸رنو  زلگار۸ںیم۸فرح۸ارگ۸ٓاک۸ےک۸ریغب۸انمغک۸رنو ۸اگ۸افر۸ایس۸ہف۸ایس۸کیلثم۸ارب۸اتر

 ۔نواگ۸اخہندیق۸ےیلےمسق۸فہ۸زلگار۸ریم۸ذات۸اپک۸یک۸ٓاک۸یک۸!اے۸دخا

 دنقؾ۸نم ف۸ دہش۸  ؿا نم۸ دنبؾ۸ ہب۸ وت اب ارگ

 وت   اجبؿ۸  اتسبمن۸  ہب۸ اخراتسؿ۸  ہب۸  وت۸  اب۸  فرگ

۸ںیم۸ایذات۸اپک۸ےس۸فاہتسب۸رے۸وت۸وگ۸رفح۸ٓاک۸یک۸یریم!ارگ۸اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

نو۸وت۸دخبا۸۸ٓاک۸اک۸رقب۸رسیم۸س۸فرح۸ارگ۸اخراتسؿ۸ںیما۸نو ۸زین۸ؿدہش۸ف۸دنق۸ےک۸درا
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 ۔فہ۸اخراتسؿ۸اہبراتسؿ۸نواگ۸ےیل ےریم

 ہ   رفک  یکیاتر ہمہ۸ نم۸ از۸  یوش  اہنپ ۸ ارگ

 وت    اجبؿ۸    املسممن۸  ربنم۸   یوش  ادیپ  فرگ

۸بلق۸ف۸رفح۸ےس۸اہنپ ۸نواجںیئ۸ےرظن۸افر۸ریم۸یارگ۸ٓاک۸ریم!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

ولعمؾ۸۸یکیاتر۸رفک۸یسیج۸هللاب۸ذاایعل۸ولعمؾ۸نواگ۸افر۸دؽ۸ںیم۸کی۸رہ۸فرػ۸مامؾ۸اعمل۸اتروت۸ےھجم

وت۸۸افر۸فشکنم۸نواجںیئ۸بلق۸ف۸رفح۸رپ۸رھپ۸یلجتم۸ےرقب۸ریم۸تایلجت۸افر۸ارگ۸ٓاک۸یک۸نویگ

 ۔وک۸وسحمس۸رکول ۸اگ۸ ےدخبا۸اس۸فتق۸ومنم۸افر۸املسمؿ۸نو

 اجتم نم۸ نوش۸ رشاب۸ انتم۸ نم۸ وگش۸   امسع

 وت  اجبؿ۸   ریامنف   ہک۸    ٓارخ۸   رما۸  نک۸   رتامع

نوش۸ف۸وحاس۸رصػ۸۸ےافر۸ریم۸اکؿ۸رصػ۸ٓاک۸اک۸انؾ۸ےتنس۸ںیہ۸ےریمرتہمج۸فرشتحی:

سپ۸اےنپ۸رکؾ۸ےس۸اانپ۸رقب۸اخص۸اطع۸رفام۸رک۸ھجم۸۸تبحم۸افر۸رقب۸ےس۸اجب۸رےتہ۸ںیہ۸ٓاک۸یک

 ۔نو ۸ریاؿف۸ںیم۸ہک۸دخبا۸ٓاک۸ےک۸ریغب۸دےیجیوک۸ٓاابد۸رک

ق

 

س
بػ ن

 یزیخ  بش۸  ف۸  اریدیب ہب۸  زییربت ۸سمش  

 وت    اجبؿ۸     منامیشپ     رسرگدا ۸     ذرہ۸    اثمؽ

۸اریبش۸دیب۸ےک۸اقمؾ۸قشع۸افر۸اؿ۸یک۸زییربت۸نیرضحت۸سمش۸ادل!دخبا۸رتہمج۸فرشتحی:

 ۸کیا۸ےک۸اسےنم۸وت۸ںیم۸یافر۸بش۸زیخ
 
۸اندؾ۸نو ۔۸۸ رسرگدا ۸ےک۸لثم۸امیشپ۸ذرہ افر

ے۸افر۸۸یک۸شیپ۸انفتیئ۸اینپ۸ےک۸اقمےلب۸ںیم۸ ے۸اےنپ۸خیش۸۸اہلل۸ہیلعرۃمح۸ومالان۸رفیم۸اہی 

 ۔رکےل۸رتیق۸وخاہ۸فہ۸انتک۸ہ۸اچےیہانھجمس۸۸یہیاطبل۸وک۸

 اف   وکبےئ۸   رگدؾ۸   یم   ہچ۸   میاف  قش۸اع  ہن۸   ارگ

    ہن  فرگ

 

ب

 

س

 

ن
ا

ع

 اف  وجےئ۸   ز   میوج   یم   ہچ۸  میاف   ۂ

رکچ۸اگل۸راہ۸نو ۸۸ایک۸ںیم۸یلگ۸نو ۸وت۸اؿ۸یک۸ک۸اک۸اعقش۸ںیہندخاےئ۸اپ۸ارگ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:
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التش۸رکراہ۸۸ایک۸رقب۸ےس۸ںیم۸ایےئے۸وت۸اؿ۸ےک۸در۸ںیہن۸یسایپ۸رفح۸ارگ۸اؿ۸یک۸یافر۸ریم

 رکف۸افر۸ذرک۸ف۸۸اریبش۸دیب۸ے۸ہک۸اعاقشؿ۸قح۸یک۸ہیرماد۸۸یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸نو ۸۔۸ومالان۸رفیم

 ۔ے۸دلیل۸یک۸ابینطاؿ۸ےک۸قشع۸۸یہیافر۸اؿ۸اک۸اجمدہہ۸

 وگمش در۸ اہ ۸ ہبنپ۸ وچ ۸ ہک۸ نومش۸ ربب۸ ف۸ لقع۸  ربب

 اف نوےئ۸ اہےئ۸  دیٓا در۸ ہبنپ۸  ںیاز رہ ۸ وگمش۸  ہچ

۸اکؿ۸ںیم۸ےریت۸ہیلقع۸افر۸نوش۸وک۸اڑادے۸ہک۸۸یوت۸ریم!اے۸قشع۸رتہمج۸فرشتحی:

دمراکت۸ ے۸لقع۸افر۸وحاس۸ہسمخ۸ےک۸۸ینعیدنبش۸ے۸۸ٓافاز۸ےننس۸ےس۸لثم۸رفیئ۸وبحمب۸یک

اس۸فرح۸وغشمؽ۸رکراھک۸ے۸ہک۸اعمل۸دقس۸افر۸اعمل۸۸ںیم۸مہ۸وک۸انعرص۸ےک۸وغاغےئ۸افین

افر۸۸ویایگلقع۸ف۸نوش۸ےس۸د۸اسذٰہلا۸۸دے۸یتکس۸ںیہن۸ٓافاز۸انسیئ۸فرػ۸ےس۸وکیئ۸یک۸بیغ

ااچکن۸اعمل۸۸ہیہک۸۸رفامےت۸ںیہ۸۔۸ٓاےگ۸دفرسے۸رصمہع۸ںیماچےیہ راہ۸ڑکپین۸یک۸یےب۸وخد

ا۸اریم۸ایک۸وسحمس۸نو ے۸یگل۸ ٓافاز۸وی۸ےس۸اہےئ۸نوےئ۸یک۸بیغ

ع

ب

 

 
تلفغ۸ےس۸۸اکؿ۸اس۸پ

 ۔اھت۸وج۸امعن۸ادراک۸اوصات۸ہیبیغ۸اپایگ۸الخیص

 دارؾ   اہ۸  فدعہ۸  زف۸ نم۸ ہک۸ زارؾ۸ دؽ۸  دیوگ  یمہ

 اف  دعفے۸   وخؿ۸   زجب۸  نم۸  رشاےب۸   اشمم۸۸این

۸ےس۸فدعے۸رفز۸ازؽ۸ ے۸تہب۸ے۸ہک۸ںیم۸ اتد۸ؾاغیپ۸یہیبلق۸رطضم۸۸اریمرتہمج۸فرشتحی:

ےک۸وخؿ۸ےس۸۔۸۸هللانواتکس۸نو ۸زجب۸ادعاء۸ا۸رشاب۸ےس۸ٓاوسدہ۸ںیہن۸ یس۸سپ۸ںیم۸ںیہ۸ےیک

 ؎  ے۸رفامیئ۸ؿایب۸ی ے۸انمتےئ۸اہجد۸ف۸اجابنز۸ومالان اس۸ںیم

 ےچین    ےک۸  دقوم ۸   ےریت    دؾ۸   اجےئ۸   لکن

 ے      ٓارزف     یہی   رسحت۸    یک     دؽ۸     یہی

 

 رہچہ  ٓا ۸ دیاشکب  اف۸ وچ۸  زرہہ۸   ای  امہ۸  دش۸اب  ہچ

 اف رفے۸  ینیریش ز دہشے۸  ای  دنق۸   ددار  ہچ
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اچدن۸افر۸۸ےک۸اسےنم۸ یس۸میےک۸رفےئ۸اتاب ۸افر۸امجؽ۸دق۸اس۸وبحمب۸یقیقحرتہمج۸فرشتحی:

اس۸دہش۸اسز۸افر۸۸ینیریش۸ےل۸اتکس۸ے۸افر۸دہش۸افر۸دنق۸یک۸دؾزرہہ۸اتسرہ۸اک۸امجؽ۸احدث۸ایک

 ۔ے۸ریتھک۸تقیقح۸ےک۸اسےنم۸ایک۸ںیاسز۸ےک۸رفےئ۸ریشدنق

 زییربت سمش۸ وشؼ۸  ز  یازیگن رب دؾ۸ رہ۸  رما

 اف وسبےئ۸  یازدنیب اتےک۸ رما۸ دؽ۸  اے۸  وگب

افر۸رطضم۸۸الماقت۸اک۸وشؼ۸رہ۸فتق۸ےھجم۸رباہتخیگن۸یک زییرضحت۸سمش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

 ۔رے۸اگ۸فرػ۸اتکنیھپ۸ب۸یکراتھک۸ے۸،۸اتب۸اے۸دؽ۸ہک۸بک۸کت۸ےھجم۸وت۸اس۸وبحم

  دفش۸۸یرف۸یم راہ ۸ ف۸ رثک۸اے
 
 وگب  ہچ۸وخردہ

 وک  ہب۸   وک   اخبہن۸  اخہن۸۸فیریم رخاب۸ ف۸تسم

رات۸ٓاک۸ ے۸اطاعت۸انہلف۸دجہت۸۸!رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییاے۸رمدش۸سمش۸ربت!رتہمج۸ف۸رشتحی

تبحم۸ونش۸۸ٓاہ۸ف۸انول ۸افر۸انماجت۸وخؿ۸رگج۸ےس۸سک۸دقر۸ذغاےئ۸رعمتف۸ففالتفت۸افر

۸ابںیئ۸داےنہ۸یھبک۸یھبک۸ینعیے۔۸۸اچؽ۸اتسمہن۸نورہ۸ے۸ہک۸اس۸ےک۸ارث۸ےس۸ٓاک۸یک۸رک ی

۸ف۸رخا۸ب۸انلچ۸رھپان۸ٓاک۸یک۸ٓاک۸اک۸اخہن۸ہب۸اخہن۸افر۸وکہب۸وک۸اس۸فرح۸تسم۸ےکھج۸اجرے۸ںیہ

 ؎  فارف۸نو ے۸رپ۸دالتل۸رکات۸ے۸۸تیدفتل۸رقب۸قح۸ےک۸اہن۸ابینط۸یفخم

 لک     ٓاج۸      ہناگیب      ے۸    ۸ےس      اموسا۸     جمفب

 لک   ٓاج۸   ویاہند   اریت   ے   ںیم   دنھ۸   ہ   ریتی

 ربخ   ےب۸  ےس۸  بس۸ افر۸ فہ۸  ے۸   ابربخ۸  ےس۸  ھجت۸   اک

 لک      ٓاج۸      ویاہند     رتا۸     ے۸    دنم۸    نوش۸    ایک

 لک    ٓاج۸    ہناگیب     ے۸     الھک۸    ےس۸    اہج ۸    الہ

 لک    ٓاج۸    رپفاہن۸    وت۸     یھ    رھپ۸   ے۸   دخا۸   قلخ

 دؽ  ےک۸   یھبس   وی   ںیچنھک  ہن۸   فرػ۸   یک   جمفب

 لک   ٓاج۸   ویاہند    ے۸  ںیم   دنھ   یک  اہج ۸   اجِؿ 



  

  

رزی 344 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 رک      اگل       رضںیب      ہپ۸     دؽ۸     یک     انؾ۸     رتے

 نو        اچاتہ۸          انٹیم        دفیئ      شقن۸       ںیم

 ایہٰل      دؾ۸    رہ      ںیم    اطتع۸    ف۸    ذرک۸     رنو 

 نو        اچاتہ۸        ہلغشم۸        رھب۸        رمع۸         یہی

 ادیپ     ٓاہ۸       نو۸      ںیم      ےنیل       اسسن۸      اہج 

 نو       اچاتہ۸       اضف۸     یسیا       وکیئ      اب۸     سب

 

 رفینش  رچاغ۸  ف۸  مشچ۸  وشؾ۸  یم  فیرح  وت اب

 وج  ہب۸ وج۸  وحض۸ وحض۸ہب۸۸یرف۸ امایہ وچ۸۸ہیفخ

ٓاک۸ےک۸اسھت۸ذغاےئ۸رعمتف۸ف۸تبحم۸ونش۸۸ںیم!زییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

۸ٓاک۸ہیفخ۸اف۸رسج۸اقمؾ۸رپ۸ یھ۸اچاتہ۸نو ۸اہج ۸ یھ۸رانہ۸فیف۸رح۸ٓاک۸اک۸رقیف۸رک ے۸ںیم

 ۔ںیےک۸وحض۸ہب۸وحض۸افر۸رہن۸ہب۸رہن۸رفس۸رک۸ وطر۸رپ۸لثم۸ویلھچم

 نکم اعاقش ۸  ہب۸  تشپ۸ نکم۸  اہن   وگب۸  راہ 

 وس ہب۸ وس۸ میشک ٓاب نم۸ اتہک۸ ہ ۸  اجک  مشچ

افر۸۸۸ہن۸اپھچےیئاےنپ۸رقب۸اہنپ ۸ےک۸اقمؾ۸وک۸ھجم۸ےس۸دےیجیچس۸چم۸اتب۸!زییاے۸رمدش۸ربت

ٓاوھکن ۸۸ٓاک۸یک۸ںیم۸دکرھںیہ۸ٓاںیھکن۸۔۸ٓاک۸یک۸ےیجیکفرػ۸تشپ۸ہن۸۸اےنپ۸اعوقش ۸یک

 ؎  اچاتہ۸نو ۸۸۸ےس۸ھچک۸انیپ

 ںیہن  یشک ےم۸   ے۸   یردن   یشک  ےم۸  وت۸    ہی   وشک۸    ےم

 ںیہن۸یپ  ے۸ مت۸  یک ٓاوھکن ۸  ںیہن  یپ  ے۸ مت۸ ےس۸ ٓاوھکن 

 

 دنک    ونکم     ےسک    رگ    را۸    ےم   ںوےئ

 دنک     وچ ۸     را۸   نتشیوخ     تسم۸     مشچ

 رفمت                                                                                           
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(۸ےس۸اپھچ۸)ولگن۸االیچئ۸وخوبشدار۸زیچ۸ردن۸ںوےئ۸ےم۸وک۸ یس۸ہک۸ارگ۸وکیئ۸رفامےت۸ںیہ۸ومالان

 اپھچےئ۸اگ۔۸ایس۸ےسیک۸ےل۸اجےئ۸اگ۸افر۸اںیہن تسم۸ٓاوھکن ۸وک۸اہک ۸ےل۸اگ۸وت۸فہ۸اینپ۸ یھ

۸   انول افر۸ٓاہ۸ف۸۸وی اطوتع ۸افر۸ذرک۸ف۸لغش۸ف۸انماجت۸افر۸بش۸زیخ۸یفخم۸ارگ۸اینپ۸هللافرح۸الہ۸ا

۸اؿ۸اونار۸ف۸فیک۸اوت۸اؿ۸ےس۸دیپ۸ںیل۸ یھوک۸اپھچ۸ ےگ۸وج۸اؿ۸ےک۸۸وک۸اہک ۸ےل۸اجںیئ۸دشہ

 ؎   نوےت۸ںیہ۸ ٓاوھکن ۸ےس۸ایع۸افر۸اؿ۸یک۸ےرہچ

 ونر      اک۸     یناشیپ     یک      اقحین     رمد

 وعشر   یذ   شیپ   ے۸   راتہ۸   اپھچ۸   بک

اتخ۸  وچ 

  

ب
 را رفدنہ۸  رثک۸  ۂدنب را۸  دنبہ۸  ب

 وس  ہب۸  وس۸  وت۸۸یرف دنچ۸  نم۸ زند۸ ہب۸۸ایب۸تفگ

۸نیوت۸الجؽ۸ادل۸ہیہک۸۸ ے۸ےھجم۸اچہپؿ۸ایل۸۸ہیلعرۃمح۸اہلل۸زییرضحت۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

اپس۸ٓااجؤ۸۸ےمت۸ریم۸!ہک۸ارے۸ایرفام۸احتل۸ںیم۸یک۸ہ۸ف۸یتسم۸ے۸وت۸اےنپ۸رکس۸ف۸فیک۸رفیم

ملع۸ف۸رعمتف۸ےک۸اپس۸رےنہ۸اک۸۸ۂنیجنگ۸ینعیبک۸کت۸ادرھ۸ادرھ۸امرے۸امرے۸رھپفےگ۸۔۸

وک۸۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یوتاصبح۸انون۸مسارادہ۸رکول۔۸ٓاہ۸سج۸فتق۸ولوگ ۸ ے۸رضحت۸ومالان۸اق

 ؎  رعش۸زپےتھ۸اجےت۸ےھت۸۸۸۸ہیڈاےتل۸نوےئ۸۸یٹم۸ہیلع۸هللا۸ادنہل۸رۃمح۸راھک۸وت۸رضحت۸خیش۸ربق۸ںیم

 دفوتس   نو۸   دابےت۸  ےک۸   ھجمس۸   ایک  ںیم  یٹم

 ںیہن     زر۸      جنگ۸     ہی      ے۸    ولعؾ۸    ۂنیجنگ

 اکحتی

اھت۸ہک۸۸ایک۸ایتفےس۸در۸ۃمح۸اہلل۸ہیلعر۸ ے۸رضحت۸ومالان۸دمحماقمس۸اصبح۸ یس

ہک۸مت۸اس۸۸ایاراشد۸رفام۸افدئہ۸نوات۸ے۔۸وجاب۸ںیم۸زبروگ ۸ےک۸اپس۸دنف۸نو ے۸ےس۸ایک

نوا۸گل۸۸ٓاک۸وک۸،اھکنپ۸ڑبا۸اھت۸دفرسف ۸وک۸ یھ:اھکنپ۸سک۸وک۸لھج۸رے۸نو۸؟اہک۸فتق۸عمجم۸ںیم

ے۸رگم۸اپس۸فاول ۸وک۸نوات۸۸رتمح۸اک۸وصقمد۸وکیئ۸یک۸فرح۸قح۸اعتٰیل۸ایس:ای۔۸رفام۸یھت۸رہ

 (۴۶۴)ارفاِح۸الثہث،۸ہحفص:۸اس۸رتمح۸ےک۸وھجوکن ۸ےس۸اافتسد۸ہ۸نوات۸راتہ۸ے۔۸۸ یھ
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اعؾ۸املسمون ۸۸ںیم۸ےےک۸انجز۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رضحت۸ومالان۸دمحم۸اقمس۸اصبح

۔۸)اغًابل۸وج۸دعب۸دنف۸اغبئ۸نویئگ۸امجتع۸احرض۸یھت۸یڑب۸کیا۸ےک۸العفہ۸لبمک۸وپش۸رقفاء۸یک

 ۔(۱ :دلج۸ربمن۸،)وساحن۸اقہیمس ادباؽ۸ےھت(

 وت اتسلگؿ۸ رخ۸ فا ۸ وت۸ مشچ۸ اہ ۸ وخش۸  تخس

   ہچ۸   دفش
 
 وت  اجبؿ۸   وگب۸  راہ ۸  اہم۸  وخردہ

افر۸۸اونار۸ےس۸رپ۸ںیہ۸تیاہن۸ٓاںیھکن۸ٓاج۸وت۸ٓاک۸یک!زییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

تبحم۸ٓاک۸ ے۸سک۸درد۸ف۸۸ہک۸رات۸ٓاک۸اک۸رہچہ۸اتسلگؿ۸رقب۸قح۸ولعمؾ۸نوراہ۸ے۸۔۸چس۸چس۸اتبےیئ

ٓاوھکن ۸۸ ے۸ٓاک۸یک۸ے۸سج۸ےک۸اونار۸ف۸فیک۸ایک۸ایدافر۸االخص۸ےس۸اس۸اجؿ۸اکانئت۸وک۸

 ؎۸  ے۸۸۸ایاتاب ۸رکد۸وک۸ یھ۸ےے۸افر۸رہچ۸ایتسم۸رکد۸وک۸ یھ

 ےگل    ٓا ے۸  زمے۸    ےک۸   تبحم۸    ٓازار۸    وک۸    دؽ

 ایرکد  ادیپ وک۸ درد۸  ے۸ سج۸ ہک۸ رقاب ۸  ںیم  ےک۸  اس

د

 

ت
 فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمب

 ںیم  نو ۸  اتیل  بج۸  انؾ۸  اک۸  اؿ۸  ےس۸   رہگایئ   یک  دؽ

 اکانئت   اہبر۸     وک۸     دقوم ۸     ےریم    ے۸    وچیتم

ر                                                                                          

 

ت

 

 اخ

 وت   اکؾ۸   رکشہ ۸   رُپ    وت۸  انؾ۸   رگہ ۸  ہنتف

 وت  انؿ۸  ہ ۸  ابکمن۸  وت۸  اجؾ۸   ہ ۸   ابفرب

افر۸ہنتف۸رگ۸ے۸۸راایپ۸تیاہن۸ یھ۸نیٓاک۸اک۸انؾ۸سمش۸ادل۸!زییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

)رُپ۸رکش(۸ے۸۔۸ٓاک۸ےک۸اراشدات۸۸ںیریش۸تیاہن۸راضےئ۸قح۸ یھ۸ینعیافر۸ٓاک۸اک۸وصقمد۸

۸ذیذل۸ہ۸تیاہن۸ذغا۸ےئ۸رفاحین۸افر۸ٓاک۸یک۸افر۸رُپ۸درد۸ف۸تبحم۸ںیہ۸فیک۸رُپ۸ہ۸تیاہن۸ یھ

۸فرح۸ٓاک۸ےک۸ذرک۸وک۸ٓاک۸ےک۸بلق۸یک۸ے۸ایس۸نوات۸ذیکمن۸ذل۸ے۸سج۸فرح۸انؿ۸ںیم

 ؎  ے۸یتیاونلر۸انبد۸یوق۸تیاہن۸شٓازیم۸ٓاہ۸افر۸درد۸ف۸تبحم۸یک
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 نم اغفؿ از ف دؾ۸ اس۸ زدن۸ یم  ةکب۸ ںوےئ

 وت  داہؿ۸ ف سفن۸ از۸  زدن۸  یم  رشاب۸  ںوےئ

اک۸دوھا ۸۸وسیگتخ۸رگج۸یک۸ےٓاہ۸فاغف ۸ےس۸ریم۸ی!۸ریمزییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

تبحم۸ے۸اس۸ےک۸۸ۂوسحمس۸نوات۸ے۸افر۸ٓاک۸ےک۸قشع۸ابنط۸ےس۸ٓاک۸ےک۸ادنر۸وج۸اخیم

 ۔ے۸وخوبش۸ٓایت۸تبحم۸یک۸یک۸اعتٰیل۸هللا۸وگتفگ۸افر۸اسسن۸ےس۸ یھ۸ببس۸ٓاک۸یک

 سک   مشچ۸  دیدن  اہچن۸   ام۸  مشچ۸   دید   ہک۸   رکش

 وت  رسرگاؿ۸  ف۸  وخد۸   ےب۸   ام۸   اجؿ۸   ردیس   ابز

۸اک۸رکش۸ادا۸رکات۸۸رفیم۸نی!۸الجؽ۸ادلرۃمح۸اہلل۸ہیلع زییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی: دخا

سج۸وک۸۸اھکید۸تیٓاھکن۸ ے۸ٓاک۸ےک۸ادنر۸فہ۸ولعؾ۸ف۸اعمرػ۸افر۸فہ۸رقب۸فال۸ے۸ہک۸اس۸یک

۸کت۸۸زیربت ۸د۸ یسےس۸اشؾ ۸ںیم۸اھکی ے۸ہن ۸اعمل ۸افر ۸اھت۔۸۸ یس۸اھت ۸اچہپان ۸ہن            ے۸ٓاک۸وک

 ے۸ضحم۸۸ٓاک۸وک۸قح۸اعتٰیل۸ےیل اجؿ۸رطضم۸ف۸ہنشت۸ےک۸یاک۸رکشے۸ہک۸ریم۸دخاےئ۸اعتٰیل

 ۔ایاےنپ۸رکؾ۸ےس۸ےھجم۸اطع۸رفامد

ے۸   رہ
س
ف

 

ن

 رتا   دش۸  وکہچ۸  وت۸  لقع۸ ف۸  وگبمیئ    

 وت    ااحتمؿ۸   مغ۸  در   را۸   دنبہ۸   امندن۸   لقع

اے۸۸احال ۸ہکے۸۸ وی۸لقع۸رپ۸رںودیگ۸ہک۸ٓاک۸یک۸مہ۸رہ۸فتق۸ ےتہ۸ںیہرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ے۸لقع۸ٓاک۸ےک۸مغ۸ااحتمؿ۸ےس۸رںودہ۸نویئگ۸یک۸ےدنب۸!دخا

 رفؾ  ٓاامس ۸  رب۸ فر  وشؾ۸ ار رغمب۸ ف۸  رشمؼ

 وت اشنؿ۸  ردس۸   ہن۸  ات زدنیگ   اشنؿ    تسین

رفس۸۸ٓاامسؿ۸رپ۸ یھ۸ای ںیارگ۸مہ۸رشمؼ۸ےس۸رغمب۸کت۸رفس۸رک!اے۸دخا۸:رتہمج۸فرشتحی

وک۸اہج ۸۸زدنیگ۸یامہر۸،لم۸یتکس۸ںیہن۸زدنیگ۸ایلص۸ یھ۸ںیہک۸ٓاک۸ےک۸ریغب۸نکیل۸رک ے۸ںیگل

  ؎۸  ے۸ولعمؾ۸نویت۸وک۸زدنیگ۸زدنیگ۸فںیہ۸ٓاک۸ےک۸اشنانت۸ےتلم۸ںیہ
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 رگم     ےھجت     ابمرک۸     امہ۸     ف۸     رہم۸    ریخست

 ںیہن   رفینش  ںیہک   وت   ںیہن  ارگ  ںیم   دؽ

 یاربک۸اہٰل۸ٓاابد                                                                       

 درت  رب اکش۸ ابرؾ۸ اربفے۸ وچ۸ رحسے۸  رہ

 وت   ٓااتسؿ۸   ز   اکش۸    ابٓںیتس    منک۸  اپک

ٓاک۸ےک۸وضحر۸اےنپ۸انگنو ۸ےس۸اندؾ۸۸لثم۸ارب۸ںیم۸اے۸دخا!۸ٓارخ۸بش۸ںیمرتہمج۸ف۸رشتحی:

ے۸۸رکات۸نو ۸افر۸لسلست۸اکش۸اہےئ۸دناتم۸ےس۸دجسہ۸اگہ۸بج۸رت۸نواجیت۸یف۸زار ہینورک۸رگ

  ؎  ےس۸اصػ۸رکات۸نو ۸ٓانیتس۸اینپ۸وت۸ٓاک۸ےک۸ٓااتس ۸رپ۸رگے۸نوےئ۸اوکش ۸وک۸ںیم

 رگج   ِؿ وخ ےک۸  نو  ایگ ہہب۸ رت۸ مشچ۸ کشخ۸  نویئگ

 ںیہن  رھبا۸   ا یھ اہےئ۸ رگم۸ رما۸ دؽ۸  ےس۸  رف ے

 

 رسؾ  از۸  ہردیم  لقع۸ دمل۸   از۸   دیہرپ  ربص

 وت   اامؿ۸    ےب۸    یتسم   رما۸  دشک۸  اجک  ہب ات

رفار۸۸رس۸ےس۸راہِ ۸ےدؽ۸ےس۸ربص۸اڑ۸اکچ۸ے۸افر۸لقع۸ریم۸ےریم!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

 ے؟۸ ۸کت۸اچنہپ ے۸فا یوشؼ۸ےھجم۸اہک۸تبحم۸افر۸رںودیگ۸ٓاک۸یک۸،ے۸ڑکپ۸یکچ

 نم    اوختساِؿ    دنکشب۸    وت۸    قشع۸     ہایس    ریش

 وت۸نامِؿ  ٓا ۸ دش۸ ہچ۸ سپ۸۸یدب نم۸ نامؿ۸ وت۸  وچ 

۸ایسرتہمج۸فرشتحی: ۸ یھ۸وی ڈہ۸یریم۸ریش۸ہٓاک۸ےک۸قشع۸اک ۸ے۸۸وک ۸ینعیاھکےئ۸اجراہ

بج۸ٓاک۸امہرے۸احمظف۸۸،ٓاایگززلہل۸۸ہنم۸وک۸ٓا ے۸اگل۸افر۸ربص۸ںیم۸اشہق۸ےس۸ہجیلکاجمدہات۸ِ

 وت۸فہ۸ٓاک۸اک۸نامؿ۸اہک ۸ے۸؟۸افر۸نامؿ۸ںیہ

افرولغمب۸ااحلؽ۸ذعمفر۸نوات۸ے۔۸نوش۸فاال۸۸ےک۸ںیہ۸احتل۸ولغمتیب۸اضمنیم۸ہی:اابتنہ

ابتہ۸نواجےئ۸۸اذخہ۸نواگ۸افر۸اس۸اک۸ابنط۸ یھؤمابت۸رکے۸اگ۸وت۸اس۸ےس۸ابز۸رپس۸افر یسیا
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ب ۸اگ۔ ب
ل

 

ا ومالان۸غ

ع

۸،ےک۸رضحات۸ںیہ۸یرجہ۸یدص۸یٹھچ۸ہی۔۸۸ےئگ۸ںیہ۸ہہک۸اضمنیم۸ہی احؽ۸ںیم۸ۂ

۸تاس۸فہج۸ےس۸اؿ۸ےک۸اونار۸افر۸ٓااثر۸ف۸ایفیک۸،زربدہ ۸ےھت۸اتاطاعت۸افر۸اجمدہ۸اؿ۸یک

وقت۸۸تیاہن۸ یھ۸تایلجت۸ارفاح۸رپ۸رقب۸قح۸یک۸ہنوےت۸ےھت۸۔۸اؿ۸اپزیک۸یوق۸تیاہن۸ یھ

ر۸اعزج۸نواجےت۸۸ےس۸اقرص۸افلمحت۸افر۸انعرص۸ااسجؾ۸یھبک۸ںیھت۸فرف۸ےس۸فارد۸نویترکافر

ب ےھت ب
ل

 

ا،۸اس۸فتق۸غ

ع

صلخم۸اج ۸ابز۸ےھت۸۸ےسیا۸ہیرفام۸اجےت۸ےھت۸۔۸افر۸۸ابںیت۸یسیا۸احؽ۸ںیم۸ۂ

 ؎   ےتہ۸رےتہ۸ےھت۸۸۸۸یہیزبابؿ۸احؽ۸۸ہک۸رھپ۸ یھ

 ولجہ     ںیزح    اجؿ۸    رگ۸   اغرت۸    فہ   ولجہ۸   داھک

 ںیہ   ےتھجمس۸   ایک   مہ۸ وک۸ اجؿ۸ ٓاےگ۸ ےک۸ ولجؤ ۸  رتے

 

 ے  ربخںیہن ٓاےگ۸ ےک۸ اس۸ رھپ۸  یوکدن ےلہپ۸  یس  یلجب  کیا  سب

 ے  ںیہن رگج۸ ے۸  دؽ۸ںیہن   وت۸  نو ۸   اتھکید  وک  ولہپ۸    وج   رگم

  ؎  ے۸۸۸ایرفام۸ؿایب۸ںیم۸یاخہص۸وک۸ومالان۸ ے۸ونثم۸ہیوق۸ِت ایلجت۸ہ اؿ

 را      رقب۸    رف۸   ف۸   رک۸   ینیب   ہب   رگ

 را   رشب۸   ںیا   ںیاز دعب۸  ینیب  ہفیج

۸ےل۸وت۸مامؾ۸اکانئت۸افر۸اس۸یک۸ھکیےک۸رقب۸اک۸رک۸فرف۸د۸ارگ۸وت۸قح۸اعتٰیل!اے۸اخمبطرتہمج:

  ؎  رمدار۸افر۸ےب۸دقر۸ولعمؾ۸نو ۸۸اگننو ۸ںیم۸یریت۸ راینیگن

 فدفد     نسحِ   سفن۸    کی   ینیب    ہب     رگ

 فدفد       اجؿ۸ِ        اینگف      ٓاشت۸       ادنر

اجؿ۸۸ےل۸وت۸فوفر۸وشؼ۸ےس۸اینپ۸ھکیوت۸دخاےئ۸اپک۸ےک۸امجؽ۸وک۸د۸ہحمل۸وک۸ یھ۸کیارگ۸ارتہمج:

 ۔ڈاؽ۸دے۸وک۸ٓاشت۸الب۸ںیم

 رابط      افین      ںیاز     انرہتس۸     ہک۸     اے

 ااسبنط      وحص۸       ف       رکس۸     داین   ہچ    وت

اج ے۸ہک۸اس۸امجؽ۸اہج ۸۸ایک۸وت ےس۸رفتص۸ںیہن۸ہ۸رپیتس۸ےھجت۸وت۸داین۸!اے۸صخشرتہمج:
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۸ےک۸رقب۸ےس۸ارفاح۸اعرنیف ۸اعنیقش۸رففز ۸انفتیئ۸یےب۸وخد۸رپ۸ایک۸ف ۸ارغتساؼ۸۸،         افر

 ؎  نوات۸ے۸یف۸ااسبنط۸اطر

 ںید سمش۸ ہب۸ دخا۸  رہبِ وگ۸ ابز۸۸زیربت۸اے

 وت اہج ۸ رب۸رشػ۸۸درب دسح۸ دفاہج ۸۸ںیک

ےک۸دصےق۸ےھجم۸۸نیرمدش۸سمش۸د۸ےریم۸ےیل!۸وت۸دخا۸ےک۸زیاے۸رہش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

دسح۸رکےت۸۸ رشاتف۸رپ۸وی۸یریت۸دفون ۸اہج وت۸اتبدے۸ہک۸مامؾ۸دفرسے۸رہش۸ہکلب۸۸ہی

ب ۸ومضمؿ۸ یھ۸ہی ے۸ارلۃمح۸ہیلع۸۔۸رضحت۸رفیمںیہ ب
ل

 

اغ

ع

اس۸فتق۸۸ینعیے۸۔۸۸ایرفام۸احؽ۸ںیم۸ۂ

ب ۸تبحم۸اک۸ہبلغ۸نوایگ۸یک۸زییرفح۸رپ۸رضحت۸سمش۸ربت۸ومالان۸یک ب
ل

 

ااھت۸افر۸غ

ع

دفرسے۸۸احؽ۸ںیم۸ۂ

 ۔اجیت۸فرػ۸رظن۸ںیہن۸ولہپ۸یک

 وخ   اکرف۸   قشع۸  ہ   دیشک   ابر۸   زہار

 

ب

 

 وک   رس  ات۸   زرجحہ۸   رجحہ۸  ہب۸  زابؾ۸  ش

 ؎   ںیہ۸الھکیئ۸ںیوھٹرک۸قشع۸اظمل۸ ے۸زہار۸ابر۸ےھجم۸در۸در۸یک۸ینعیقشع۸اکرف۸وخ۸رتہمج۸فرشتحی:

 رما  یوخادن     ہ۸اگ    رما۸   یرادن   اگہ

 رما   یاسدین    اجک۸     اجک۸   قشع۸   اے

 

 ربزیخ  ہ   ہک۸  ٓادمہ۸  قشع۸ وملک۸  رحس

 وبس وگش۸  وچمہ۸  تخس۸ رما۸ وگش۸   رگہتف

زپا۸۸ایک۸!افر۸ھجم۸ےس۸اہک۸ہک۸ربخدار۸ایرحس۸قشع۸اک۸وملک۸ٓا۸بش۸ٓارخ۸ںوتقِرتہمج۸فرشتحی:

ڑھکا۸نواج۸افر۸اس۸ ے۸ےھجم۸۸ےیلامنِز۸دجہت۸ےک۸۸۸ںیموسات۸ے۸اھٹ۸افر۸فوض۸رکےک۸ابراگہ۸ِقح

اک۸اکؿ۸ڑکپ۸رک۸۸سج۸فرح۸ولگ۸رصایح۸ایاکؿ۸اس۸فرح۸ڑکپرک۸ااھٹ۸اوسےت۸نوےئ۸ےس۸ریم

۸ینعیوک۸دجہت۸ےک۸فتق۸وسحمس۸نوات۸ے۸۸هللا۸ءافایل۸ارثکے۸وج۸۸یبیغ۸۔۸رماد۸اہفتِااھٹےت۸ںیہ

۸ٓافاز۸یبیغ۸وت۸وکیئ۸یتلھک۸۸ںیہنےس۸بج۸ٓاھکن۸افر۸دنین۸ےس۸لسک۸ف۸اکیلہ۸تیرشب۸ےئارگ۸ااضتق
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 ۔ے۸یضحم۸لضف۸ابر۸ںیہن۸ریافر۸اایتخ۸یارمتسار۸ہیے۸افر۸۸یتیرکد۸اردیب

 میلست   وبسےئ۸  رب۸   ربدنکؾ۸   ہچ۸   رہ ز

 ازف   زیدرگ  وچ ۸  ہتشگ۸   اقس۸  اریس وبس

۸وت۸افر۸وبس۸ںیہ۸ےتیاطع۸رفامد۸وج۸ھچک۸اچےتہ۸ںیہ۸ےک۸وبس۸ںیم۸میلست۸ےریمرتہمج۸فرشتحی:

۸ےس۸بک۸ےب۸این اء ّ

 

۸س ۸نوات۸ے،فہ اء ّ

 

۸۸زاتحمج۸س ۸وک۸۸ینعینواتکس۸ے۸۔ ۸اومر         مہ۸ ے۸مامؾ

 ے۔۸۸رپ۸رھبفہس۸ایک۸ہ ے۸افر۸اؿ۸ایرکد۸ضیفرػ۸وفت۸یک۸قح۸اعتٰیل

ا ۸ح ّ

 

 (ثالپ ے۸فاال۔۸)ایغ۸اقػ۸ف۸ٓارخش۸زمہہ:۸اپین۸دیِف۸دشت۸ء۸ حتف۸نیتغل:س

گ۸  را۸  وبس   ابر۸   زہار

 

سب
ب ن

 اف  تسکشب۸    

 روف وشؼ۸ ذفؼ۸ف۸ ز  دیٓا وخمش۸  اف۸  تسکشِ

اؿ۸اک۸وتڑان۸۸اوہن ۸ ے۸زہارف ۸ابر۸اےنپ۸رھتپ۸ےس۸امہرے۸وبس۸وک۸وتڑا۸نکیلرتہمج۸فرشتحی:

      وٹےنٹ۸ےک۸دعب۸اؿ۸ےک۸اہوھت ۸ےس۸روف۸اک۸ذفؼ۸۸وی ۸ہکولعمؾ۸نوات۸ے۸۸ذیےھجم۸تہب۸ذل

 ؎  ۸۸۸ف۸وشؼ۸ےھجم۸تسم۸ف۸ےب۸وخد۸ف۸رسمفر۸رکات۸ے

 ںیم   نو ۸  ریمعت   ریز   ےس۸   اہھت۸   رتے

 ںیہ    ریااین ف    یریم     ےھجم۸      ابمرک

ر                                                                                                       

 

ت

 

 اخ

۸اتمع۸یتسہے۸افروبس۸۸میلعت۸یک۸فمیلست۸ضیوفت۸ےکاس۸رعشںیمومالان ے۸۸ےس۸رماد

 ۔ف۸راتح۸ےک۸اابسب۸ںیہ۸فیلکت۸ینعیا۸ا۸افر۸ّرسےک۸رض۸ّرتتیب۸ینیوتڑ ے۸ےس۸رماد۸وکت

 دؽ    اب۸زہارا    وگش۸   دبف۸    رپسدہ۸   وبس

 وج   ۂدرا وغہط۸  وخرد۸  ہک۸  نوس۸  دبا 

فرػ۸ ے۸افر۸زہارف ۸دؽ۸ےس۸اؿ۸ےک۸رکؾ۸یک۸ایوبس۸وک۸اؿ۸ےک۸رپسد۸رکدرتہمج۸فرشتحی:

۸رقب۸ںیم۸ایےئوبس۸وک۸اؿ۸ےک۸در۸ےرتمح۸ےس۸ریم۸رپ۸ہک۸اؿ۸یک۸وتمہج۸نو ۸اس۸ادیم
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ے(۸الہ۸ذفؼ۸افر۸۸اتمع۸یتسہ۸ یھ۸اہی وغہط۸اھک ے۸اک۸ومعق۸اہھت۸ےگل۔۸)وبس۸ےس۸رماد۸

 ؎   ںیہ۸ےتکساک۸فطل۸احلص۸رک۸ےس۸لیصفت۸الہ۸تبحم۸اس۸ااصتخر۸ہ

 زغؽ  تسہ۸  ہت۸ وک  دنچ۸   ارگ۸  رکدؾ۸  ومخش

 وکن  ہ ۸  نتفگ۸  ہن۸   ؿدینش   اطخب۸  ےہگ

وبحمب۸ےس۸۸یھبک۸نکیل۸زغؽ۸رصتخم۸رہ۸یئگ۸ہیارگہچ۸۸اب۸اخومش۸نوایگ۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 اطخب۸اننس۸رتہب۸نوات۸ے۸وخد۸ںوےنل۸ےس۔

 بختنم۸ااعشر

 ٓادمہ رخاابت۸ از۸ تسم۸ رگن۸ را۸ وششخ۸ مشچ۸  ٓا 

 زدہ  دانم۸   رمک۸  ادنر۸  اعاقش ۸  وخؿ۸  دصق۸  در

۸یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸زییرمدش۸سمش۸ربت۸ےہک۸ریم۸رفامےت۸ںیہ۸ومالان۸رفیمرتہمج۸فرشتحی:

۸ےک۸ےشن۸هللاذرک۸ا۸ینعی۔۸۸رک۸ٓاےئ۸ںیہ۸یپ۸ہک۸اعمل۸وھ۸ےس۸ایک۸وھکیوت۸د۸تسم۸رُپامخر۸ٓاںیھکن

اگننو ۸ےس۸لتق۸رک ے۸ےک۸۸وک۸اینپ۸ف۸اعنیقش۸افر۸اےنپ۸اطنیبل۸ےس۸سک۸دقر۸رساشر۸ںیہ

۸وک۸ یھ۸دینیف۸رم۸۸ہک۸اےنپ۸اطنیبلہی۔۸رماد۸دانم۸ےس۸ابدنےھ۸نوےئ۸ںیہ۸رمک۸وک۸اینپ۸ےیل

۔۸ضعب۸الہ۸اظرہ۸ ےتہ۸انبان۸اچےتہ۸ںیہ۸ویاہند۸اکتبحم۸اک۸درد۸اطع۸رفامرک۸دخا۸۸دخاےئ۸اپک۸یک

ولعمؾ۸نوات۸ے۸۸یہیاجؿ۸اناسک ۸ف۸رحمفام ۸وک۸۸ہشن۸نواتکس۸ے۸وت۸فایعق۸ایک۸ہک۸ذرک۸ںیم۸ںیہ

۸رک ے۸یک۸یھدیس۸ وجایت۸زبرگ۸اکلم۸یک۸رظن۸زپاجےئ۸افر۸ یس۸فاےل۸یک۸هللا۸بج۸ یس۸نکیل

 ف۸رسفر۸ے۔۸۸فیک۸ےک۸اپس۸ایک۸هللانواجےئ۸وت۸ولعمؾ۸نواگ۸ہک۸الہ۸ا۸وتقیف

۸ےئوصایف۸،ےھت۸ہنےلہپ۸وت۸وصتػ۸ےس۸اگیب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یدنف۸ؿامیلس۸العہم۸دیس

اؿ۸وک۸اھتہن۸۸ریدقت۸ےک۸الخػ۸ےتھجمس۸ےھت۸نکیل۸یملع۸فرػ۸اافتلت۸وک۸اےنپ۸فاقرِ ۸رکاؾ۸یک

۔۸رھپ۸وت۸وج۸۸نورک۸ذرک۸ف۸لغش۸رشفع۸ایک۸ےس۸تعیب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یاھتون۸افر۸خیش۸وھبؿ۸الیئ

العہم۸وموصػ۸ےک۸۸ہی۸۔۸زابؿ۸ےس۸ےینس۸یک۸ہ اس۸وک۸وخد۸اؿ۸یلم۸افر۸ذلت۸رفاحین۸اچینش
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 ؎۸  ے۸۸۸ایرفام۸ؿذرک۸افر۸دجہت۸وک۸سک۸ادناز۸ےس۸ایب۸،ااعشر۸ںیہ

 ایگ     اھچ۸    اس۸    ہشن۸    ہ     ےتیل    انؾ

 ے     اجؾ۸    دفر۸     اتریث    ںیم     ذرک

 

 ے۸ںیم ٓارخ۸   بش۸   اک۸    ٓا ے۸   فدعہ

 ے   اشؾ۸    ااظتنر۸      ہ     ےس۸     حبص

 ؎  ایوجاب۸د۸ہیالعہم۸وموصػ۸ ے۸اےنپ۸افرپ۸رصبتہ۸رک ے۸فاول ۸وک۸زبابؿ۸احؽ۸۸رھپ

 فاول     رک ے۸   رصبتہ۸     رپ۸     احؽ۸      رمے

 داھکےئ  دؿ۸   ہی  قشع۸   یھبک   یھ   ںیہمت

 

 منک ونجم ۸  را۸ ہلمج۸ ات منک۸ اوسف ۸ اش ۸ ابدہ۸  زںی

 دکہ    ٓادؾ۸     ۂقلح    در۸   اعےلق۸    یباین    وت    ات

ا۸اکحےسفرػ۸۸یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییرضحت۸سمش۸ربترتہمج۸فرشتحی: ً

 

ت
ہک۸۸رفامےت۸ںیہ۸ی

ذلت۸ےس۸ٓاانش۸رکان۸اچاتہ۸نو ۸اتہک۸بس۸وک۸۸یک۸ارفاح۸وک۸قشع۸یقیقح۸یک۸اےنپ۸اطنیبل۸ںیم

ضحم۸لقع۸۸ یھ۸ونع۸ٓادؾ۸ےک۸ادنر۸وکیئ۸ینب۸اک۸ونجم ۸انبدف ۸اتہک۸اکانئت۸ںیم۸اےنپ۸ومٰیل

قح۸ےس۸لقع۸اتؾ۸انبدف ۸۔۸۸قشع۸شلقع۸وک۸ٓازیم۸ینعیرپہ ۸افر۸اغلف۸از۸قح۸ہن۸رے۔۸

 ؎  امےت۸ںیہوک۸رف۸رضحت۸جمفب۸ایس

 اھت اسام ۸ اک۸ دفون ۸ ونج ۸ ف۸ لقع۸ اسےنم۸  ںیم  ازؽ

 اھت اندا ۸  وکیئ  ںیم  ایک وت۸  اتیل رخد۸ ف۸ نوش۸  ںیم  وج

 

 ے  ریایئذپ   رحمفؾ۸  وج۸   جمفب۸    یھ   اب

 ے  داانیئ   شٓازیم   ا یھ   ںیم   ونج ۸   ایک

د                                                                

 

ب  فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمت



  

  

رزی 354 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 اےس   ے۸   یتھکید  رپدہ۸  ےب۸  وت۸ قشع۸  اگنہ

 ے  اعمل۸ اجحب۸ کت۸ اب۸  اسےنم۸ ےک۸  رخد

ر                                                                   

 

ت
 اص

  اہج    صخش۸   اف۸  ونجمؿ۸  اج ۸   اسیق  ام۸    ٰیلیل

 افدئہ  ےب۸  ف۸  ژپرمدہ۸  ںود۸  ونجم ۸  ف۸   ٰیلیل    زج

ہن۸۸دوھاکےک۸ظفل۸ےس۸۸ٰیلیل۸ے۸ںیہمت۸میاے۸ولوگ۸!۸امہرا۸وبحمب۸امہرا۸رب۸رکرتہمج۸فرشتحی:

۸الکؾ۸ھجمس۸ول(۸فہ۸وگتفگ۸ے۸ یس۸االطصح۸قشع۸یک۸ہینو۸) ازؽ۸۸اسیق۸الہ۸قشع۸ےس۸امہرا

اابتعر۸ےس۸صخش۸فادح۸رفض۸رکےت۸نوےئ۸۸ومجمیع اہج  ہیارفاح۸اک۸وبحمب۸ے۸افر۸۸یامہر

وخا ۸ے۸وت۸مامؾ۸۸افر۸حیبست۸ویاہناشہن۸اک۸د۸اکانئت۸قح۸اعتٰیلۂبج۸رہ۸ذر۸ینعیاؿ۸اک۸ونجم ۸ے۸

انہک۸رفا۸ے۸افر۸ذرک۸قح۸افر۸اعقش۸قح۸افر۸وج۸اومر۸۸ویاہنوک۸اؿ۸اک۸داہج ۸اکانئت۸افر۸وپرے۸

 ؎  ے۸افرلگ۸ارسفدہ۸ے۸۸۸ےب۸اکر۸۸اؿ۸ےک۸العفہ۸داین۸ںیہ۸نیعم۸ےیلذرک۸ےک۸

 ںیہن  وخیش   وخیش  وکیئ   ںیہن   زمہ۸  زمہ۸  وکیئ

 ںیہن  زدنیگ   ے۸   ومت۸  زدنیگ   ریغب   ریتے

د                                                                       

 

ب  فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمت

 ح ف۸ زاتسمؿ۸ ٓا ۸ رتف۸ لغ۸۸د رُپ۸ وجعز۸ ٓا ۸  رتف

 اشدہہ  دص۸  ف۸   اشدہ۸  دص۸   از۸ف۸  زاد۸  ف۸  اہبر۸   ٓادم

افر۸وممس۸۸بلق۸ےس۸لکن۸یکچ۸ےےس۸رُپ۸ے۸ریم۸بیوج۸رکم۸ف۸رف۸داین۸ڑبایھ۸ہیرتہمج۸فرشتحی:

تبحم۸اک۸وممس۸۸یک۸متخ۸نوا۔۸اب۸قح۸اعتٰیل۸زخا ۸اک(۸عم۸اےنپ۸ٓااث۸ر۸ارسفدیگ۸ینعیاک۸)۸یرسد

 ؎    ےک۸زمے۸ےنلم۸ےگل۸هللا۸ےک۸فطل۸افر۸ذرک۸اتبحص۸فاول ۸یک۸هللافر۸ا۸اہبر۸ٓاایگ

 ےگل    ےنلم۸    زمے۸    ےک۸   تبحم۸    ٓازار۸    وک۸    دؽ

 ایرکد  ادیپ وک۸ درد۸  ے۸ سج۸ ہک۸ رقاب ۸۸ںیم ےک۸  اس

 رتاز۸ٓاب۔۸تغل:۸زاتسمؿ:۸وممس۸رسام۸۔۸فح:۸زنیم۸ح
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 وکہتف اپ۸  امس ادنر۸ وت۸ قشع۸ از۸   ربجلیئ   اے

 وکہتف اپ۸   نوا۸ ادنر۸ کلف۸ ف۸ رچخ۸ ف۸ امجن۸  اے

االفک۸رپ۸۸االسلؾ۸ یھ۸ہیلع۸رضحت۸ربجلیئ۸تبحم۸ںیم۸اے۸دخا!۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

۸ریح۸احتل۸فدج۸ںیم ۸ذات۸اپک۸ہک۸ٓاک۸یک۸ںیہ۸ا رسرگدا ۸ف ۸اے۸فہ ۸تبحم۸ںیم۸افر

 ۔۸وحم۸رگدش۸ںیہ۸اضفء۸ںیم۸اتسرے۸ف۸االفک۸ یھ

 تغل:اپوکنتف:۸رصق۸رکان۔۸ح

 وت وکےئ۸  اخک۸  قشع۸ در۸  وخد۸  یٓاربف  ہدید  دؽ

 وکہتف اپ    انع۸    ادنر۸  دؽ۸  دید  تیانع  ٓا ۸  وچ 

۸دؽ۸ ے۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:       تمیق۸معن۸ف۸دفتل۸ےس۸اینپ۸میظع۸تبحم۸یک۸اے۸دخا!

      رظن۸اشعؼ۸ےک۸دؽ۸ٓاک۸یک۸ف۸ااطلػ۸ےک۸شیپ۸ایتانع۸افر۸ٓاک۸یک۸ف۸زعت۸وسحمس۸رک ی

 ۔ںیہ۸روبقؽ۸رک ے۸وک۸ایت۸وخیش۸الب۸ف۸تقشم۸وک۸وخیشرہ۸۸راہ۸یک

 تغل:۸انع:۸رجن۸ف۸تقشم۔۸ح

 دسح از۸  کیل دشہ۸ اعقش۸  یگریخ  دیہدب  وقےم

 وکہتف اپ  الخ۸   در۸  مہ۸   ایر  ف۸  انومس۸  ف۸  زربک ف

ٓاک۸ےک۸۸نکیل۸اگنہ۸ےس۸ٓاک۸رپ۸اعقش۸وت۸نویئ۸یک۸تے۸وج۸ریح۸ہ۸یسیوقؾ۸ا۸کیارتہمج۸فرشتحی:

ہن۸۸راہ۸ٓاک۸یک  ےس۸اؿ۸وک۸حیحص۸سجف۸انومس۸قلعت۸ہن۸اقمئ۸ایک۸ایےس۸ںوہج۸دسح۸ف۸ربک۸ف۸ر۸نیلوبقم

 ۔ںیہ۸اشی ف۸رپ ٓاک۸ےس۸رحمفؾ۸رسرگدا ۸الخء۸ںیم۸انتمہ۸ےک۸ریغ۸افر۸اناچر۸رمگاہ۸لم۸یکس

 را  اشہ۸  القئ ابدنش۸ ےک۸ بجع۸ ف۸  ربک۸  ااحصب

 ہتفوک اپ    ایربک   ابدص۸   اشہ۸  ںیا  زعت۸  زک

فاےل۸ول۸گ۸۸ةکت۸افر۸بجع۸فوخدینیب۸ہک رفامےت۸ںیہ۸ومالان۸وطبر۸تحیصنرتہمج۸فرشتحی:

۸ےک۸۸اعتٰیل۸درالص۸اس۸وبحمب۸یقیقح ہک۸اس۸۸اؿ۸وک۸اہک ۸بیصن۸ںیہ۸ںیہن۸ہ۸القئاشہنٗ



  

  

رزی 356 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

۸یک۸اییئربک۸الانتمہ ۸دایمئ۸توک۸انف۸رکےک۸ایح۸یتسہ۸تمظع۸ےک۸اسےنم۸اینپ۸فاےل۸اشنہشہ

وک۸۸نیعل۸اسیلب۸لیوحنہ ۸ ے۸وت۸زعاز۸۔۸ةکت۸یکاحلص۸رکںیل ہبیط۸تافر۸ایح۸یرسدم

 ۔ٓانیم۸ںی،ےس۸مہ۸بس۸وک۸وفحمظ۸رفامف۸ریامیب۸اس۸ثیبخ۸۔۸قح۸اعتٰیلایرمگاہ۸رکد

 وشراب ف۸  انؿ۸  قشع۸  در۸  نک۸  رصق۸  ینیب  ہب۸  وقےم

 وکہتف اپ۸   امٓا  ف۸   انؿ۸  اش ۸  قشع۸ در۸   درگ۸   وقےم

۸ےیلافر۸وشراب۸ےک۸۸ہک۸فہ۸رفیٹ۸وھکیےگد۸یسیا۸ںیم۸وقؾ۸داین۸کیا! اے۸ولوگرتہمج۸فرشتحی:

۸یک۸ےک۸اعنیقش۸وقؾ۸قح۸اعتٰیل۸کیے۸افر۸ٓارخت۸ےس۸اغلف۸ے۸افر۸ا۸احتل۸رصق۸ںیم

راصق ۸۸التش۸ںیم۸ف۸وشراب۸اؿ۸یک۸افر۸رفیٹ۸ےگل۸ںیہ۸ہک۸فہ۸ٓارخت۸ےک۸اکوم ۸ںیم۸وھکیےگد

 ےس۸تبحم۸رکات۸ے۔۸اؿ۸ یھ۸زاکپ ے۸فاال۸انؿ۸اس۸ف۸رسرگدا ۸ے۸افر۸رفیٹ

 ( ثدننکہ۔۸)ایغ۸رتغل:۸ٓاام:۸ایت۸ح

 زؿ   رچخ۸   ونرش۸  قشع۸ در۸   ۂذر   ابدش۸  وخردیش

 وکہتف اپ    فاٰیحضل   در۸    اف۸   وشؼ۸   از۸   رحس۸   رمغ

ٓاامسؿ۸۸ےیلےک۸۸تایلجت۸یک۸ذرہ۸ےک۸قح۸اعتٰیل۸کیاہج ۸اتب۸لثم۸ا۸وخردیشرتہمج۸فرشتحی:

۸۸ںیم ۸اہیہٰلرسرگدا ۸ے۸افر ۸رحس۸اونار ۸اعمل۸ںیم۸ےیلےک۸۸ونر  زتمادئ۸اسفاتعً ۸اساتعً ۸مامؾ

 ۔اصتمدع۸نوات۸اجراہ۸ےف

 وگب    زییربت  ابسمش  رف۸  زیت   حبص  ابد   اے

 وکہتف اپ  فاف ادنر۸  نم  اقؽ  از  نم۸ احؽ۸  از

ےس۸۸ہیلعرۃمح۸اہلل۸۸زییےس۸اجرک۸امہرے۸سمش۸ربت۸یراتفر۸اے۸ابد۸ابص!۸حبص۸زیترتہمج۸فرشتحی:

 ابفاف۸رانہ۸افر۸تسم۸ف۸راصق ۸اجان۔۸۸لقن۸ںیم۸ہہک۸دے۸افر۸امہرے۸اقؽ۸ف۸احؽ۸یک۸ؾامہرا۸اغیپ
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 ااعشر۸بختنم

 ہردیس اتہمب۸ وچ۸  تسیک ابش ۸  مین  اںی

 ہردیس   ااحصب۸    ہب۸  ہ ۸  قشع۸  ربمغیپ

 ۸وکیئ۸احتل۸رماہبق۸ںیم۸ایاحتل۸ذرک۸۸ای بش۸وخاب۸ںیم۸مینرتہمج۸فرشتحی:

ع

ب

 

ص۸اک۸اخ۸ت

۸سج۸ےک۸امجؽ۸ےس۸ ۸نوا ۸وحم۸ریح۸اتم رثوہظر ۸ ے۸۸تافر ۸ےہک۸ںیہ۸ہینورک۸ومالان    ۔۸ااعشر

قشع۸ے۸وج۸۸ہک۸ربمغیپ۸ایوگ۸ایبش۸وکؿ۸لثم۸امہ۸اتاب ۸رظن۸ٓا۸مین۸ہیہک۸۸رفامےت۸ںیہ۸انچ ۸ہچ

 ۔ے۸ایاےنپ۸ااحصب۸ےک۸اپس۸ٓا

 دنگفہ  رہش در ہلغلغ ںینچ تسیک  اںی

 ہردیس  بالیس  وچ۸  شیدرف  رخنم رب

۸فرشتحی: ۸ٓا۸ہیرتہمج ۸ںیم۸ایوکؿ ۸رہش ۸ےک ۸دؽ ۸ایگ۸ہک ۸درف۸ہلغلغ۸چم ۸رخنم                    شیافر

 ؎۸۸   اھچ۸ایگ۸برپلثم۸الیس

 رگج  اے   ے۸   اانت۸  سب۸   قشع   امکؽ    ریما

 ایگ  اھچ۸  ہپ۸   زام ے   ںیم   اھچےئگ۸  ہپ۸  ھجم۸   فہ

 

 تسین  ا۸ف۸ زج تفگ۸  در۸ ہک۸  وگبدیئ  تسیک  اںی

 ہردیس      ںواب     اخۂ   در۸    ہب۸     اشے

اپابسؿ۸۸اشبرت۸دے۸راہ۸ے۸ہک۸اشہ۸اخۂ۸وکؿ۸ولجہ۸رفام۸نوا۸ہک۸فہ۸وخد۸ہ۸ہیرتہمج۸فرشتحی:

  ؎۸۸  ے۸ایرپ۸ٓا۸ےےک۸درفاز

 ہدیشک  ابز۸  رکؾ۸  وخاؿ۸  ںینچ  تسیک  اںی

 ہردیس   ااحصب۸  دوعت۸    تہج۸    دنخا 



  

  

رزی 358 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

۸اھچب۸راھک۸ے۸افر۸۸ہیفرشتحی:رتہمج۸ ۸ے۸سج۸ ے۸اس۸فرح۸وخاؿ۸رکؾ ۸رفام وکؿ۸ولجہ

 ے۔۸۸ایفرػ۸دنخا ۸ٓا۸ااحصب۸دوعت۸یک

 ہ   رت۸قشع۸ ف۸ کشخ۸ ہک۸ اکش۸ زا ۸ ف۸ انہل۸۸زا 

م   کی

 

غ

 

ن

ا

ع

 ہردیس    الب۸    دف۸    ہب۸    زین   رت۸   ۂ

۸رت۸ےمغن۸وج۸انہل۸افر۸اکش۸ےس۸رتبیکرتہمج۸فرشتحی: ۸اؿ۸یک۸اپےت۸ںیہ۸قشع۸ےک۸کشخ۸ف

م۸ے۸ہک۸ےسیج۸یسیاثمؽ۸ا

 

غ

 

ن
ادفالب۸اک۸

ع

۸رچیخ۸یک۸ےنچنیھک۸اپین۸ینعیرت۸وج۸اعوقش ۸وک۸تسم۸رکات۸ے۸۸ۂ

افر۸۸رھب۸رک۸ربٓادم۸نوےت۸ںیہ۸افر۸رھپ۸اپین۸بج۸دالخ۸نوےت۸ںیہ۸ںیم۸ںیےک۸کشخ۸ڈفؽ۸ونک

 ؎   ے۸۸۸۸ٓافاز۸اعوقش ۸وک۸تسم۸رکیت۸اؿ۸یک۸وت رکےت۸ںیہ۸ابوک۸ریس۸ وتیھک

 دننک     رپیتس     زیدا    ےک۸    اسک ے

 دننک      یتسم     دفالب      ٓافاز       رب

                                                                            
ت
 ددی۸ریشازیشع

۸(۸یکرچیخ۸تہب۸ےس۸ڈفول ۸یک۸یک۸ےنچنیھک۸ےک۸اعوقش ۸وک۸دفالب۸)اپین۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

ٓافاز۸۸وت۸وس ے۸ےک۸افراؼ۸وکےنٹ۸یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸ے۸افر۸ومالان۸رفیم۸یتیتسم۸رکد۸ یھٓافاز۸

اکؿ۸رپ۸ےب۸نوش۸افر۸ےب۸وخد۸نوےئگ۸فد۸یکرۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸زروکب۸نیےس۸رضحت۸الصح۸ادل

رہ۸۸تبحص۸ںیم۸بج۸کت۸فہ۸الہ۸ابنط۸یک۸اناقلب۸مہف۸ںیہ۸اضمنیم۸ہی ےیلےھت۔۸الہ۸اظرہ۸ےک۸

 ؎   رکےت۸ےھت۸ایرفام۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸ی۔۸رضحت۸رمدشںیرک۸رک۸دنچے۸ذرک۸ف۸لغش۸ہن

 یک   درد۸   ذلت۸   درد۸   ےب۸   ایک   اج ے

۸ ےتہ۸ںیہ۸احؽ۸وک۸ یھ۸اشیؿافر۸اس۸رپ۸،اکنےتل۸ںیہ۸سج۸ےس۸اپین۸تغل:۸دفالب:۸رچیخ۸ح

 ۔ےل۸رک۸دفرسف ۸اک۸رقض۸ادا۸رکات۸ےوج۸رقض۸

 قشع لغب۸ ریزب  ہ دیلک   دہتس  کی

 ہردیس    ںواب۸    ؿاشکدین     رہب    از

۸ ویجنکڑکنف ۸لغب۸۸ریقشع۸ز۸ےیلوھکےنل۸ےک۸۸اافقِؽ۸زنمِؽ۸وبحمب۸یقیقحرتہمج۸فرشتحی:
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تبحم۸دؽ۸۸یک۸بج۸قح۸اعتٰیل۸ینعیوبحمب۸ےک۸اپس۸ٓا۸اچنہپ۸۔۸۸نوےئ۸اپابسؿ۸اخۂ۸ےیلاک۸دہتس۸

دفتل۸اعاقشؿ۸۸ہیرپ۸لمع۸ٓااسؿ۸نواجات۸ے۸افر۸۸تعیے۸وت۸مامؾ۸ااکحؾ۸رش۸نواجیت۸ادیپ۸ںیم

 ۔ے۸ےس۸اطع۸نویت۸ف۸رکف۸ف۸رکفت۸ِااعنامت۸ف۸ااسحانت۸اہیہٰل۸تبحص۸ےس۸افر۸ازتلاؾ۸ذرک۸قح۸یک

 دایص از۸  تسکشب۸  ارابؽ۸  دؽ۸   رمغ۸  اے

 ہردیس  رضماب۸ ہب۸   رمغ۸  ردب۸   داؾ۸  از

۸ایرکد۸ابؽ۸ف۸رپ۸ونچ۸رک۸ھجت۸وک۸ہتسکش۸ابزف۸ے ے۸ریت۸دارگ۸ایص۸!اے۸رمغ۸دؽرتہمج۸فرشتحی:

۸دداؾ۸ایص۸ہرگدؿ۸رھک۸دے۸ہک۸رمغ۸ہب۸رضماب۸ردیس۸ےک۸اسےنم۸اینپ۸ے۸وت۸وت۸رجنخ۸میلست

 ۸ینعی ےس۸راہ۸نواجات۸ے۔
ِ
 ۸افر۸انمتؤ ۸اک۸وخؿ۸نوات۸فؤٓارز۸یےس۸ریت۸تعیرش۸ارگ۸ااکحؾ

زپات۸ے۸وت۸راضےئ۸قح۸ےک۸رجنخ۸ےک۸اسےنم۸اانپ۸۸ے۸افر۸رہ۸فتق۸اجمدہہ۸ےس۸رگج۸اک۸وخؿ۸انیپ

۸اہشدت۸ونش۸رکےل۔۸۸وخیش۸فر۸وخیشرس۸اکھج۸دے۸ا
ِ
افکر۸ےس۸۸اظرہ۸غیت۸ارگ۸اہشدِت ۸ینعیاجؾ

احلص۸۸ابینط۸یونعم۸وک۸ربداتش۸رکےک۸اہشدِت ۸اکتفیل۸نو۸وت۸اجمدہات۸سفن۸یک۸ہن۸رسیم

وک۸۸اکتفیل۸ف۸دنب۸یک۸دیق۸نورکدفتل۸ےس۸امال۸امؽ۸۸ف۸راض۸یک۸اس۸فتق۸میلست۸رکےل۔۸رھپ۸وت۸ یھ

 ؎  ےہک۸اگ۸۸ ہیےتھجمس۸نوےئ۸زبابؿ۸احؽ۸۸ذیذل

 دنب      ز    راہیئ     وخادہ۸     ہن۸      اکشرش

 نمک     از    اکشر۸    دیوج      ہن۸      الخیص

 ۸اعقش(۸اؿ۸یک۸)دبع۸ِیاک۸دیق۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:
ِ
ےس۸۸دیق۸(۸یکتعیرش۸تبحم۸)ااکحؾ

 ؎  اچاتہ۸۸ںیہن۸الخیص

 ے     ںیہن     ٓازاد۸      یھبک    تبحم۸     اپدنب

 ے  ںیہن  داعیم  وکیئ دؽ۸ اے۸  یک  دیق  اس

د                                                               

 

ت
 فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمب

  یھ     ںیزح    اجؿ۸     ہی     ےس۸     میلست    رجنخ۸     اس

 ے    رہ   ولٹ۸   زمے۸   ےک۸   اہشدت۸    ہظحل۸      رہ

ر                                                                                                        

 

ت

 

 اخ
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 ہردیس  امخر۸  ز   تسم  ںینچ  تسیک   ٓا 

 ہردیس   ایر    زرب۸     ای    ںود۸     ایر     ای

وک۸۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یزی ے۸اغًابل۸رضحت۸سمش۸ربت۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸ومالان۸رفیمرتہمج۸فرشتحی:

۸اخص۸یلجت۸وکیئ۸ای رکرے۸ںیہ۸شیپ۸سج۸اک۸ہشقن۸فہ۸ٓاےگ۸ےک۸ااعشر۸ںیم۸اھکید۸وخاب۸ںیم

 ۸ہیہک۸۸رفامےت۸ںیہ۸انچ ۸ہچ اشمدہ۸نویئ
ِ
۸ہیوت۸۸ایتبحم۸قح۸رظن۸ٓاراہ۸ے۸۸وکؿ۸تسم۸از۸رشاب

رسمفر۸ف۸۸الماقت۸ےس۸وکیئ۸اؿ۸یک۸رھپ۸ای ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییوبحمب۸سمش۸ربت۸ےریم

 ۔ے۸افر۸رہظم۸امجؽ۸سمش۸نوراہ۸ے۸ای۸نورک۸ٓاتسم

 اشکدہ   دنب۸   زرد۸  ہ ۸  اجؿ۸  اشدہ۸   ای

 ہردیس  ابزار۸ ز ہ ۸  یرصم  ویف  ای

اتاب ۸ےس۸اقنب۸ۂے۸سج۸ ے۸اےنپ۸رہچ۸اشمدہ۸نورہ۸رفح۸یک۸یلجت۸ہی ایرتہمج۸ف۸رشتحی:

اپس۸۸ےزار۸رصم۸ےس۸ریمافر۸اب۸ںیہ۸یرصم۸ویف ہی ایے۸۸ایااھٹد۸اشہن۸ٗلضفب۸قح۸اعتٰیل

۸ؿف۸اظنرئ۸ہفلتخم۸ےس۸ومالان۸ایب۸توج۸الیثمت۸ونعاانت۸تبحم۸ںیہ۸ہلمج۸اضمنیم۸ہی۔۸۸ٓاےئگ۸ںیہ

 ۔رفامرے۸ںیہ

 ابمہ   ٓاہتخیم  در۸  ہ ۸   امہ۸  ف۸   زرہہ۸   ای

 ہردیس    زلگار۸   ز    رسخ۸  لگ۸   رسف۸   ای

 مہ۸لم۸رک۸امجؽ۸ابالےئ۸امجؽ۸نورے۸ںیہزرہہ۸اتسرہ۸افر۸اچدن۸اب۸ایک!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:

 ؎۸۸۸ے۸لگ۸رسخ۸ٓاایگ۸اینمچ۸ےس۸رسف۸۸ یس۸ای

 یلگ۸ہب۸وت۸رخدنسؾ۸ہک۸ںوےئ۸ےسک۸دار۸اے

اشہخ۸ افر۸دففاالرسفٓازادالہکاتےاشخ۸۸کیا،یہس:رسفٓازادافررسفںیہ۸دفںیمسق یکرسف

 ۔الہکات۸ے۸رسفیہس

م   ای

 

ح ش

ا

ع

 وس رہ۸  ز   ہتشگ۸   رفا ۸  ہ ۸   رضخ   ۂ

 ہردیس    اغلبر۸    ز    امہ ۸   وخش   رتک۸    ای
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م۸ایاے۸دخا۸!۸رتہمج۸فرشتحی:

 

ح ش

ا 

ع

اغلبر۸۸ای(۸رہ۸فرػ۸ہہب۸راہ۸ے۸تاالسلؾ۸)ٓاب۸ایح۸رضخ۸ہیلع۸ۂ

رہش۸اک۸انؾ۸ے(۔۸۸کیامہرے۸اپس۸ٓااچنہپ۸۔۸)اغلبر۸ا۸یےس۸امہرا۸وبحمب۸اصبح۸امجِؽ۸ونعم

 ۔ے۸ایامےس۸اامعتسؽ۸رف۸تیراع۸یک۸اغلبر۸اک۸ظفل۸اغًابل۸اقہیف

 ہ    اہند   زبؾ۸  ام۸   دؽ    ایدر    اسیق    ای

 ہردیس    اطنقر۸    ہب۸    اہےئ۸    رکش۸   لقن۸   ای

ذغاےئ۸۸ایے۸۸رعمتف۸دقعنم۸یک۸ؿدؽ۸ ے۸زبؾ۸اضیف۸ایرمدش۸در۸ےریم۸ایرتہمج۸فرشتحی:

 ۔راہ۸ے۸گل۸ہذریخ۸اک۸وکیئ۸ںیریش

 ربمیپ     ؿامیلس   ز   ںیہ   ای رپ   اشہ

 ہردیس    رایط   دہ۸    دہ     بلط۸    ادنر

۸د۸ہیلع۸ؿےک۸اطلسؿ۸رضحت۸امیلس۸وی رپرتہمج۸فرشتحی: ۸وک د۸۸کیہک۸ا۸وھکیاالسلؾ
 
۸ہ  د
 
        ہ 

 ہن۸ٓاےلکن۸نو ۔۸ںیہک۸التش۸ںیم یک

 اکحتی

۸اعمل۸ یس۸اکلم۸ریغ۸خیش۸کیاھت۸ہک۸ا۸ای ے۸رفام۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸یرضحت۸رمدش

رک۸ھجمس۸۸ھکیفرػ۸اجرے۸ےھت۔۸اوہن ۸ ے۸دفر۸ےس۸د۸اؿ۸یک۸ےیلےک۸۸رتتیب۸ڑبے۸اعمل۸یک

ب ۸ایل ب
ل

 

اافر۸غ

ع

 ؎   ایرسمت۸ےس۸رفام۸ۂ

ے۸     اکشر۸   ہب۸    ےابز   اشہ۸
س
مگ

 دیٓا   یم   

۸ایاطبل۸ےلہپ۸نوا۸رکےت۸ےھت۔۸سک۸وتاعض۸ےس۸رفام۸ابادب۸افر۸اصبح۸زیمت۸ےسی!۸ا۸هللا۸احبسؿ

 ؎  الرے۸ںیہ۸فیوک۸رشتاک۸اکشر۸رک ے۸۸یھکم۸کی(۸ای)ونعم۸اشہ۸ابز کیہک۸ا

 دیہدر    بیج    اف    ےئپ۸    از۸    زںیم     وخابِؿ 

 ہردیس      داتسر۸      رسف۸     ےب۸     کلف۸     اقیض

اصبح۸ةسن۸رفح۸رقب۸۸یک۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸زییربت۸نیادلامہرے۸سمش۸رتہمج۸فرشتحی:
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اؿ۸ےک۸نسح۸۸نیسح۸یےک۸اظرہ۸افر۸رُپ۸ونر۸ے۸ہک۸مامؾ۸اکانئت۸ےس۸اس۸دقر۸یلجتم۸اعتٰیل۸یابر

۸نیادلافر۸امہرے۸سمش۸۸نوےئ۸ںیہ۸ےیکاچک۸۸ةی ف۸رگ۸نورک۸اانپ۸بیج۸تےس۸وحم۸ریح۸یونعم

 ے۔۸ایرپ۸ےب۸رسف۸داتسر۸ارت۸ٓا۸نیماتسرہ(۸ز۸یکلف۸)رتشم۸اقیض۸ےیلےک۸۸ےنھکیوک۸د

 ۔یکلف:۸اتسرہ۸رتشم۸تغل:۸اقیض۸حِّ

 تشک  اف  ہک۸   ہتشک۸   رہ۸  دادؿ۸  تیرہبف   از

 ہردیس      رابایت          ٓافردہ      زر۸      ایمہؿ

۸اانپ۸۸ویاہند۸ےس۸وج۸ یھ۸ےک۸ضیف۸زییربت۸نیادلامہرے۸رمدش۸سمش۸رتہمج۸فرشتحی: فار

۸دف۸ا۸رکات۸ے۸اس۸یک ہ۸راتس۸یرتشم۸ےیل)وخ ۸اہب(۸ےک۸۸تید۸وخؿ۸ہب۸قح۸قشع۸انبؾ۸دخا

 ۔ے۸ےل۸رک۸ٓاایگ۸یلیھت۸یک۸ کلف(۸ارشویف۸)اقیض

 
ّ
 دشتس   ز  ہ ۸  اجےم۸  وت۸  وخؿ۸   تید   ؽاف

 ہردیس    ارسار۸   ز   ہ ۸  رقیح  ہک۸   شک۸   در

 ۸وت۸ارگ۸اینپ۸!اے۸اخمبطرتہمج۸فرشتحی:
ّ
 قح۸اعتٰیل۸ؽ۸وخ ۸اہب۸ںیماجؿ۸دخا۸رپ۸دفا۸رکات۸ے۸وت۸اف

۸ںیم۸فیرش۸ثیدح۸انچ ۸ہچاک۸اجؾ۸ونش۸رکے۸اگ۸۔۸۸امیؿےک۸دہ ۸رکؾ۸ےس۸الحفت۸ا

ے۸وت۸)اس۸وخؿ۸۸رکاتیل۸یچین۸ےیلرحمؾ۸ےس۸اچب ے۸ےک۸۸رظن۸وک۸ریغ۸ے۸ہک۸بج۸ومنم۸اینپ

۸قح۸اعتٰیل۸ںیم۸ٓارزف۸ےک۸ےلص ۸اینپ۸امیین(۸الحفت۸اںیم۸ہ۸داین۸اطعاےس۸)دقن۸۸( ۸تبحم۸یک۸)

ے۔۸۸ںیم۸دقیس۸ثیدح۸یھچک۸ےلم۸اگ۸اس۸اک۸ذرک۸دفرس۸ایک۸افر۸ٓارخت۸ںیم۸،ںیہ۸ےتیاھٹمس(۸د

ہک۸نج۸وک۸ہن۸۸ںیہ۸یھکرکرایت۸ےیلاؿ۸ےک۸۸ںیتمعناراشد۸ے۸ہک۸مہ۸ ے۸فہ۸۸ےیلالہ۸تنج۸ےک۸

 ۔ایٓا۸ؽایخ۸دؽ۸ںیم۸اؿ۸اک۸ یس۸یھبک۸ہناکؿ۸ ے۸انس۸افر۸۸ یس۸افر۸ہن۸یھبک۸اھکیٓاھکن۸ ے۸د۸ یس۸یھبک

 خیرم  وچ۸  مشچ۸  ٓاؿ۸  زییوخرن  تبیہ   از

 ہردیس   اہنر۸   ز   ےئپ۸   از۸   کلف۸   رہباؾ

بج۸ذرک۸ف۸رکف۸افر۸اعمل۸رقب۸۸ۃمح۸اہلل۸ہیلعر۸زییربت۸نیامہرے۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

اتسمہن۸۸تیاہن۸ٓاںیھکن۸وت۸اؿ۸یک۸فرػ۸وتمہج۸نوےت۸ںیہ۸یک۸ےس۸زنفؽ۸رفام۸رک۸مہ۸اطنیبل
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۸ےاتسرہ(۸ریم۸خیافر۸رہباؾ۸کلف۸)رم۸ںیہ۸اتسرہ۸ےک۸نویت۸خیانک۸لثم۸رم۸افر۸تبیہ۸زیوخرن

۔۸ایرپ۸ارت۸ٓا۸زنیم۸ےیلےک۸۸ٓااگہ۸ف قیقحت۸رمدش۸سمش۸ےک۸اقمؾ۸رعمتف۸افر۸اعرافہن۸رظن۸یک

۸ ۸الہ۸رظن۸ےھت۔۸۸اصبح۸ضیف۸تہب۸ہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸زییہک۸رضحت۸ربت۸ہیرماد افر

 ؎  ے۸ایرفام۸ؿفاول ۸اک۸ایب۸هللاقمؾ۸ا۸ہی ے۸۸ہیلع۸هللا۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸رۃمح

 ٓاوسن  رمے۸  فہ۸  نوےت۸  ہک۸  ے۸  رسحت۸   ہی  وک۸   اتسرف 

 نویت      ٓاںیتس     یریم    ہک۸   ے۸    وک۸   اشکہک ۸      انمت

د

 

ت
 فبمب

 اکحتی

 ہیلع۸هللا۸رمدش۸رۃمح۸ےریم۸دؿ۸وھپوپلر۸ںیم۸کیفل۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸اارقح۸ؤم

 ؎  رشفع۸ایک۸ؿےک۸اس۸رعش۸رپایب۸ی ے۸دعب۸امنز۸ہعمج۸ونثم

 وشد   راے    فدر    ایدر   از۸   ہک۸   مغ

 زدن      زاون       اہ۸    ؿوحیج    اف   ِشیپ

راہتس۸افر۸راہطب۸اےنپ۸ادنر۸راتھک۸ے۸اس۸ےک۸اسےنم۸ڑبے۸ڑبے۸۸ ردنر۸ےس۸ہیفخ۸۸ یسوج۸اکٹم

 ردنر۸۸کشخ۸نوےتکس۸ںیہ۸ایدر۸وی ۸ہک زاونےئ۸ادب۸ےط۸رکےت۸ںیہ۸ؿوحیج۸ایےئدر

قح۸۸فاول ۸ےک۸ولعؾ۸اک۸احؽ۸ے۸ہک۸اؿ۸ےک۸ابنط۸ںیم۸هللافرح۸ا۸نواتکس۔۸ایس۸کشخ۸ںیہن

فاول ۸ےک۸۸هللا۸نکیل۸اظرہ۸ےک۸ولعؾ۸متخ۸نوےتکس۸ںیہ۸راہطب۸ے۸ذٰہلا۸الہ۸ِےک۸اسھت۸یفخم۸اعتٰیل

۸کیرکےت۸رکےت۸ا۸ؿرپایب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸ینوےتکس۔۸رضحت۸رمدش۸متخ۸ںیہن۸ولعؾ۸یھبک

رمہبت۸۸ارقح۸ ے۸نیت۸ریرحت۸دنب۸رکراہ۸اھت۸ہک۸دفراِؿ  ملق۸ؿافر۸ارقح۸ایب۸نویئگ۸یاخص۸احتل۸اطر

۸اب۸ںیھت۸رسخ۸تیوج۸رہ۸رمہبت۸اہن۸ںیھکید۸ٓاںیھکن۸رضحت۸فاال۸یک ۸رعش۸یک۸ایس۸لکلافر

ہک۸رظن۸ےس۸رظن۸وک۸دفاچر۸رکےکس۸۸تمہ۸ہن۸نویئ۸۔اس۸ےک۸دعب۸رھپ۸ارقح۸یکدصماؼ۸ںیھت

 رے۸ےھت۸۔۸۸ھکیفرػ۸د۸وت۸رضحت۸فاال۸ارقح۸یک۸اھکید۸رمہبت۸بج۸ یھ۸نیت۸وی ۸ہک

 ؎  وخاہج۸اصبح۸رفامےت۸ںیہ
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 ںوال    لتقم۸  رسِ   اقلت   ےھجم    لمسب    ےک    رک

 یہی     ے۸   ماماش۸    رفز۸   اہی     ے۸    ایک   داتھکی

۸رماغل۸حِّ ۸اتسرہ ۸کلف: ۸رہباؾ ۸)ایغ۸خیت: ۸کلف۸مجنپ۸تسہ۔ ۸یھبکثہک۸رب ۸زاہنر: ۸ )     

  ؎   ٓااگہنوش۸ف

 وگچۂ  انیب   ۂدید  دف اے۸ ف۸ امہ۸  اے

 وگچۂ    انیم   دبنگ۸   امہ۸   رکش۸  فے

 ہک۸اے۸رمق۸دف۸انیب۸ایرفح۸وک۸اطخب۸رکےت۸نوےئ۸رفام۸رپ۸یلجت ۸ومالان۸ ے۸اس۸اقمؾرتہمج۸فرشتحی:

۸ینعیاحؽ۸ے۸۸ایک۸اریت!ے۸افر۸اے۸رکش۸امہ۸کلف۸وت۸سک۸احتل۸ںیم!رےنھک۸فاےل۸ٓاںیھکن

 ۔رفح۸اک۸وساؽ۸رفامرے۸ںیہ۸رفح۸ےس۸رعمتف۸ِیلجت 

 تسم ف رخاب۸  وت۸ ےئم۸ ز۸ ام وچ۸ دص۸ ف ام۸ اے

 وگچۂ   ام۸    ےب   وت۸   میا  ہتسخ۸   وت۸   ےب۸   ام

اے۸رفح۸رضحت۸۸ینعی !اے۸رفِح۸اعرِػ۸قح۸یاے۸رہظم۸امجِؽ۸دخافدنرتہمج۸فرشتحی:

قح۸افر۸۸ویاۂتہب۸ےس۸ولوگ ۸وک۸د۸وت۸ ے۸مہ۸وک۸افر۸مہ۸ےسیج۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعزییسمش۸ربت

امہرا۸۸افر۸ٓاک۸ےک۸ریغب۸ہتسخ۸احؽ۸ںیہ۸تسم۸ف۸رخاب۸قشع۸رکراھک۸ے۸۔۸مہ۸وت۸ٓاک۸ےک۸ریغب

 ۔راتہ۸ےاحؽ۸۸ایک

 لگ  ف۸ ٓاب۸ داؾ۸ در۸ ٓادمہ۸ رعش۸  رمغ۸   اے

 وگچۂ  رفصا۸  ف۸   مغلب۸   ف۸   طلخ۸   ف۸  وخؿ۸  ےب

۸فرشتحی: ۸اعرِػ رتہمج ۸رفح ۸اطرئِ ۸اے ۸اے ۸لگ۸۸رعیشقح! ۸ف ۸ٓاب ۸ےک ۸مسج                       وت

۸ںیم۸)انعرصِ ۸ٓایئگ۸ارمریب۸ارہعب( ۸۸نکیل۸ےس۸وت ۸ےس۸افزئ                  نورک۸اب۸لتبت۸اتؾ۸ےک۸اقمؾ

 احؽ۸ے؟۸ایک۸اریت۸وھ۸ںیم۸اعملِ

 یاصرب  ہچ۸  ہنیکس ف۸ ربص۸ اقػ۸  وکہِ   اے

 وگچۂ   اقنع۸   وچ۸   رگہتف۸    زعےتل۸    فے
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اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

وکہ۸اقػ۸!۸وت۸سک۸دقر۸اصرب۸ے۸ہک۸وت۸۸اعرػ۸اے۸ربص۸ف۸وکسؿ۸یک۸اے۸رفِح رتہمج۸فرشتحی:

رہ۸فتق۸۸اہبج۸وک۸ادا۸رکےت۸نوےئ۸ یھف۸رشہیع۸ےک۸وقحِؼ ۸ہیےک۸اقلعتت۸رضفراہج ۸اس۸

ا۸قح۸اعتٰیل

ع

 ؎  ےس۸رشمػ۸ے۸۸۸۸ہّیوق۸ےک۸اسھت۸رابب

  ےاگیب  ےس۸  اہج ۸   ںیہ  نوےئ۸  رےتہ۸  ںیم  اہج 

 اج ے    ایک      وکیئ       وک۸      تبحم۸    اشکؿ۸     الب

ر                                                                            

 

ت

 

 اخ

 اعےمل  ہچ۸ ادنر۸  وت۸  تسم۸  تست۸  ہب۸   اعمل

 وگچۂ     اہنت۸     وت۸   زدنہ۸  تست۸  ہب۸    اہنت

افر۸اہنت۸رہ۸صخش۸۸،ے۸اے۸رفح۸!۸ھجت۸ےس۸اعمل۸تسم۸ے۸افر۸وت۸سک۸اعمل۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

ےس۸وساؽ۸رکرے۸ے؟۸اظبرہ۸ومالان۸رفح۸۸نویت۸ھجت۸ےس۸زدنہ۸ے۸افر۸وت۸اہنت۸سک۸احؽ۸ںیم

۸زییربت۸نیرضحت۸سمش۸د۸ہک بجع۸وساؽ۸ے۸افر۸ایک۸ہیےس۸۸ رگم۸درالص۸رفاحوین۸ںیہ

اک۸ببس۸ے۸۸زدنیگ۸ٓارک۸مسج۸یک۸ہک۸فہ۸رفح۸وج۸مسج۸ںیم۸ہیےس۸وساؽ۸نو۸۔۸رماد۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸

۸ا ۸قلعت۸عم ۸وخد اۂدنشخب) هللاوت

ع

ب

 

۸رمت ۸نورک ۸رسرفاز ۸ںیم۸رفح(ےس ۸ایک۸رفح ۸اک            رفح

 
ِ
 دے۸اتکس۸ے۔۸قح۸ہ۸رقمب۸ابراگہِ ۸وجاب۸ یھ۸ہیرقب۸ف۸رعافؿ۸نوات۸ے؟۸ اقمؾ

 ف۸اعمرػ۸اقحقئ

 ٓادمہ  اخر۸  وسےئ۸  فطل۸  ز  رگن  را لگ

 ٓادمہ   ددلار۸     فرکد   اپرہ۸    اپرہ۸  دؽ

۸رفامرے۸ںیہ۸ؿنوراہ۸ے۸افرومالان۸دفرسے۸اقحقئ۸ایب۸لیاب۸ومضمؿ۸دبترتہمج۸فرشتحی:

وت۸فہ۸وھپؽ۸وخد۸اکوٹن ۸ےک۸۸ایےس۸وھپؽ۸اک۸دؽ۸اپرہ۸اپرہ۸رکد۸یٓاہ۸ف۸زار۸ینپاکےٹن۸ ے۸ا۸وھکیہک۸د

درالص۸اکےٹن۸ےک۸انہل۸ف۸مغ۸ےس۸دص۸اچک۸۸نکیل۸افر۸اظبرہ۸وت۸فہ۸لگ۸ہتفگش۸ے۸اپس۸ٓاایگ

۸کیا۸ںیم۸یونثم۸ ے۸دیلک۸ہیلع۸هللا۸۸رۃمح۸یاھتون۸الاناالتم۸وم۸ے۔رضحت۸میکح۸ةی رگ



  

  

رزی 366 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 ؎   ے۸ایرفام۸ریومضمؿ۸اک۸رحت۸رعش۸ایس

 داےتش   ارثے۸   رگ   نم۸   را۸    ٓاہِ 

 داےتش  ے۸سگر    میوکب    نم۸   ایرِ 

 ے۸اگ۔سگر ںیم۸یلگ یدؿ۸رضفر۸ریم۸کیوبحمب۸ا۸اے۸وت۸ریم۸ٓاہ۸ھچک۸ارث۸ریتھک۸یارگ۸ریمرتہمج:

 ؎  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸ےک۸اعقش۸ہفیلخ۸یرضحت۸اھتون

 انیل     ھکید       ارث۸     ٓاںیہ      یگ      داھکںیئ

 انیل    ھکید    رگج۸    اھتےم۸    ےگ۸    ٓاںیئ    فہ

 انیل     ھکید     ا درھ۸       انیل       ھکید      ادرھ

 انیل   ھکید    رظن۸    اک۸    ےھجم۸    اک۸    اؿ۸    رھپ

۸یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ی ے۸رضحت۸ادقس۸اھتون۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ااعشر۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸ہی

  تبحم۸اک۸۸یک۸قح۸اعتٰیل۸فاول ۸ےک۸بلق۸ںیم۸هللاے۸ہک۸ا۸ہی رفامےئ۸ےھت۔۸تقیقح۸اشؿ۸ںیم

۸ایک۸ةسن۸ےس۸ریبعت۸روسِخ ۸وصتػ۸ںیم۸درد۸لقتسم۸اقمئ۸راتہ۸ے۸سج۸وک۸االطصِح ۸کیا

فرح۸رگؾ۸نوات۸ے۸۸ةسن۸اک۸ابزار۸ایس۸اؿ۸یک۸ یھ۸ںیم۸ہیے۔۸العقئ۸ف۸اشملغ۸دوین اجات۸

رہ۸۸مغ۸اہنپ ۸اںیہن۸ہیتبحم۸اک۸۸یک۸احبتل۸ذرک۸ف۸لغش۸۔۸قح۸اعتٰیل۸ںیم۸ اہنتویئ۸سج۸فرح

 فتق۸ابدخا۸راتھک۸ے۔۸

 ؎  رعش۸المہظح۸نو۸۸۸۸کیارقح۸اک۸ا

 ے     زدنیگ     اتمعِ      اہنپ ۸     مغِ

 ے     دنبیگ     ف۸       اعیقش      رومزِ 

 اکحتی

۸یاھتون۸ف۸رمدش۸رضحت۸خیش۸۸ریپ ے۸اےنپ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸رضحت۸وخاہج۸اصبح

سک۸فرح۸ےس۸قح۸۸ےک۸ولغشم ۸ںیم۸فاےل۸داین۸هللا۸!ہک۸رضحت۸ےس۸وساؽ۸ایکاہلل۸ہیلع۸رۃمح

رہش۸وجوپنر۸ے۸۸،۸ہی وھکید۸:ہک۸ای۔۸اراشد۸رفام۸اقمئ۸رےتھک۸ںیہ۸اےنپ۸ولقب۸ںیم۸ؿاک۸دایھ۸اعتٰیل
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رہ۸وعرت۸ےک۸رس۸ہک۸۸ںیہ۸اجرہ۸ےلرھب۸رک۸دف۸ڑھگف ۸وک۸اس۸فرح۸۸ےس۸اپین۸ںیونک۸وعرںیت

۔۸رس۸ےک۸۸ںیہ۸اجرہ۸نویئ۸ے۸افر۸وگتفگ۸رکیت۸لغب۸ںیم۸کیا۸کیڑھگا۸ے۸افر۸ا۸کیا۸کیرپ۸ا

راہطب۸۸افر۸ہیفخ۸ؿے۸رصػ۸بلق۸ےس۸دایھ۸ڑھگف ۸وک۸اوہن ۸ ے۸اہھت۸ےس۸ڑکپا۸نوا۸ںیہن

وت۸۸اقمئ۸ے۸ارگ۸وگتفگ۸ےک۸دفراؿ۸اؿ۸اک۸دؽ۸رس۸ےک۸افرپ۸فاےل۸ڑھگف ۸ےس۸اغلف۸نواجےئ

۸زنیم ۸دایمئ۸یک۸هللافاےل۸قلعت۸عم۸ا۸هللاثمؽ۸ےس۸ھجمس۸ول۸ہک۸ا۸۸ٓارگے۔۸سپ۸ایسرپ۸ڑھگا

اوہن ۸ ے۸ڑبے۸ڑبے۸۸۔۸اہتبل۸اس۸روسخ۸ںیمدفتل۸ےس۸سک۸فرح۸رسرفاز۸رےتہ۸ںیہ

۸دمت۸ایک۸لیوط۸کیاک۸اامتہؾ۸ا۸هللالہ۸ا۸۔۸ذرک۸اک۸ازتلاؾ۸،۸رکف۸اک۸دفاؾ،۸تبحص۸ِںیہ۸اجمدہات۸ےلیھج

 ؎۸  رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸اصبح۔۸رضحت۸وخاہج۸ے دفتل۸اطع۸نویت۸ہیے۸ت۸

 نویگ       ےس۸       اکؾ۸       وت۸       اکایب

 نویگ       ےس    الکؾ۸     نسحِ   ہک۸      ہن

 

 نویگ       ےس۸      ازتلاؾ۸     ےک۸       ذرک

 نویگ      ےس۸      اامتہؾ۸      ےک۸         رکف

 

 وخ   ںیہ نوےئ۸ رگج۸ ف۸ ۸بلق  وی  ے۸  ںیہن  یلم  ہی ےم

 ںیہن  یک  تفم۸  یرم ےم۸ دف ۸ تفم۸ وک۸   یس  ںیم  وی 

 

 وشک    ےم۸    نو ۸     اکچ۸    دے۸     اعمل۸     دفون 

 یگ    اجےئ۸    ی    ایک   ےس۸   مت۸   ےم   رگا ۸   ہی

 اکحتی

۸یاھتون۸ ے۸رمدش۸رضحت۸خیش۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸ابر۸رضحت۸وخاہج۸اصبح۸کیا

ةسن۸نواجات۸ے۸وت۸۸فاال۸افر۸اصِبح۸هللا۸بج۸وکیئ۸ہک۸ایک۸ایک۸ایتفےس۸در۸رۃمحاہلل۸ہیلع

سج۸فرح۸۸!اہ ۸یج:ایةسن۸نو ے۸اک۸ااسحس۸نواجات۸ے۔۸اراشد۸رفام۸اےس۸اےنپ۸اصِبح

 ابغل۸نوات۸ے۸وت۸اےس۸اےنپ۸ولبغ۸اک۸ااسحس۸نواجات۸ے۔۸بج۸وکیئ
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 نوات۸دخا۸رمدفد۸ںیہن۸وبقمِؽ 

وچ ۸ ایہٰل۸ہک۸ملع۸ِای ے۸اراشد۸رفام۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاھتون۸خیشاالتم۸۸رضحت۸میکح

۸وک۸وبقمؽ۸انبےت۸ںیہ۸ایس۸اعتٰیل۸هللاے۸اس۸فہج۸ےس۸ا۸احؽ۸افر۸لبقتسم۸بس۸رپ۸طیحم۸امیض۸ہک

رمدفد۸۸وبقمؽ۸یھبک۸ہک۸وکیئ۸ایےک۸اامعؽ۸رک ے۸فاال۸نوات۸ے۸افر۸اراشد۸رفام۸وبقمتیل۸وج۸ہشیمہ

۸درالص۸وبقمؽ۸ہ۸نوات۔وج۸رمدت۸افر۸رمدفد۸نوےئ۸ںیہن ۸اس۸یک۸فہ ۸ہیاثمؽ۸۸ہن۸ےھت۸افر

افر۸فالص۸۸یہتنم۸فرح۸وکیئ۸ایس۸نوات ابغل۸رھپ۸انابغل۸ںیہن۸ہک۸سج۸فرح۸وکیئ۸اراشد۸رفامیئ

۔۸۸رےتہ۸ںیہ۸ؿافر۸وخػ۸ےک۸درا۸قح۸ادیم۸ابراگہِ ۸نوات۸ے۔۸اہتبل۸وبقمنیل۸انفالص۸ںیہن

افر۸۸ںیہن۸ایے۸۸ؾ۸وبقؽ۸ یھہک۸ہن۸ولعم۸افرڈرےت۸رےتہ۸ںیہ۸رےتہ۸ںیہ۸رکےتہنسح۸۸اامعِؽ 

 ۔ف۸ةکت۸ف۸انز۸ےس۸وفحمظ۸رےتہ۸ںیہ۸ی  دوع

 دشہ  بش۸  امہمؿ۸  ٓادمہ۸  رب   رگن۸   را۸  ہم

 ٓادمہ   اونار۸     اعملِ    ز     اشک ۸    دانم

امہمؿ۸ے۸افر۸۸بش۸ںیم۸ہک۸فہ۸اےنپ۸رقتسم۸ےس۸ربٓادم۸نورک۸اخۂ۸وھکیاچدن۸وک۸درتہمج۸فرشتحی:

 ۔ے۸ایاعمل۸اونار۸ےس۸دانم۸اشک ۸ٓا۸ےیلرداےئ۸ونر۸ےس۸ونمر۸رک ے۸ےک۸بش۸وک۸۸یکی اتر

 ہ    وشکر   اشنہشہِ   ہک۸  رگن۸   را۸ وخردیش

 ٓادمہ   اکلگر     ف   اگذر۸   ذعر۸    رہب۸    از

۸فرشتحی: ۸رتہمج ۸وک ۸اونارِ ۸دےیھکیٓااتفب ۸اطلسؿ ۸فہ ۸)اگذر(۸۸ہک ۸اگمچدڑ ۸افر ۸ے                   اکانئت

 ۸ےیلےک۸۸راتھک۸(۸ںیہن۸دید)ہک۸اتب۸ِ ۸یذعمفر۸یک
 
            ونر۸۸ اےنپ۸رقتسم۸ےس۸ابرہ۸ٓارک۸اعمل۸وک۸اافدہ

 ف۸رحارت۸اتشخب۸ے۔۸

 تغل۸:۸اکلگر:۸رفنش۔۸حِّ

 درب   دربلا ۸  ہمہ۸  ز  دؽ۸   ہک۸   دربلے۸  ٓا 

 ٓادمہ    رامیب       دؽ۸       ںیا     فاثؼ۸     ادنر
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ےک۸۸ءف۸افایل۸ءدربل۸ے۸انعرص۸ف۸ااسجؾ۸اایبن۸وج۸مامؾ۸دربلف ۸اک۸ یھ۸فہ۸دربل۸یقیقحرتہمج۸فرشتحی:

 اطع۸رفامات۸ے۸۔۸دول ۸وک۸یلست۸راخہص۸ف۸رقب۸اخص۸ےس۸اےنپ۸امیب۸اونار۸تیعم۸ف۸دنب۸ںیم۸دیق

 ۔۸تغل:۸فاثؼ:۸دنب۸ف۸دیق۸ح

۸۸اشہنٗ ۸قح۸اعتٰیل۸یھبک۸یھبک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعامہرے۸رمدش ۸ایاطخب۸رفام۸وی وک

 ۔۸اے۸ٓاراؾ۸اجؿ۸ےب۸رقارا ۸!۸افر۸ٓاوسن۸لکن۸ٓاےت۸۔۸رکےت۸ےھت۸

 بیرغ اخدکا ۸   ںیدر  قشع۸  وچمہ۸  رفح۸  ٓا 

 
 
اار۸              حیسم            امدننہ

 

فب
بگ  ٓادمہ           ی

۸رفح۸وج۸اعمل۸ارفاح۸ںیمرتہمج۸فرشتحی: لثم۸۸ںیم۸دیق۸ااسجؾ۸یک۸ایبنج۸اہی  ٓازادیھت۸فہ

 ۔ے۸اسھت۸اطخ۸ب۸رکرہرث۸ےک۸نو۸رک۸الکؾ۸ؤم۸ؿقشع۸امہم

 ام   کشخ۸  دراتخؿ۸   وسےئ۸   اہبر۸   وچمہ 

 ٓادمہ    اثیرا     ہب۸   فطل۸   اہبر۸   ون   ٓا 

افر۸۸فرػ۸اؿ۸ےک۸ااطلػ۸ف۸رکؾ۸ٓاےت۸ںیہ۸لثم۸اہبر۸مہ۸کشخ۸دروتخ ۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 (ںیہ۸اہیہٰل۸ایت۔۸)رماد۸انعرکؾ۸ےس۸مہ۸وک۸رت۸فاتزہ۸رکےت۸ںیہ۸اثیراےنپ۸ا

 رگن    ارث۸    در۸    فےل۸   اہبر۸   ںود۸     اہنپ

 ٓادمہ   رپاکر۸    ف۸    ہتشگ۸    زدنہ۸    ابغ۸   زف

ہک۸۸وھکید۸اس۸ےک۸ٓااثر۸ابغ۸ف۸نمچ۸ںیم۸وممس۸اہبر۸وت۸رظن۸ےس۸اہنپ ۸ے۸نکیلرتہمج۸فرشتحی:

 ۔فہ۸رسزبس۸ف۸اشداب۸نورے۸ںیہ

 تغل:۸رپاکر:۸داان۔۸ح

 رگن   دربلا ۸  در۸   ینیب   ہن۸   ارگ۸    را  اج 

 ٓادمہ    زلگار۸    وچ۸      رفےئ۸     رسف۸    ابدق

ربتک۸ےس۸سک۸۸ہک۸رفح۸یک۸ھکیااسجؾ۸وک۸د۸نکیل۸اتھکید۸ارگ۸رفح۸وک۸وت۸ںیہنرتہمج۸فرشتحی:
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 ۔دقر۸لثم۸رسف۸افر۸رہچہ۸لثم۸انلگر۸رےتھک۸ںیہ

 رگن  اعاقش ۸   در۸   ینیب  ہن۸   را۸  قشع۸  رگ

 ٓادمہ   رس۸دار۸   ہب۸    وخش۸    دار۸    الحج

 وخیش ہک۸وخیش۸وھکیاس۸اک۸ارث۸اعوقش ۸رپ۸د۸نکیل۸اھکید۸ارگ۸مت۸ ے۸قشع۸وک۸ںیہنرتہمج۸فرشتحی:

۸  ہیلعرۃمح۸اہلل۸۔۸الحج۸بقل۸رضحت۸وصنمردار۸رپڑچےھ۸اجےت۸ںیہ رۃمح۸اہلل۸ہیلعالحج۸وصنمر

۔۸۸۸ونبہل۸اگل۸رکےت۸ںیہوک۸دنھ۸رک۸اس۸ےک۸ادنر۸ےس۸وج۸رفیئ۸وک۸ ےتہ۸ںیہ۸اک۸ے۔۸الحج۸داینھ

وک۸دنھ۸۸رمہبت۸رفیئ۸کیےس۸ا۸ےااشر۸ےک ایلگن۸ ے۸اینپ۸ہیلع۸هللا۸افر۸رضحت۸وصنمر۸رۃمح

رک۸۸ھکینوےئگ۔۸ا۸س۸رکاتم۸وک۸د۸سج۸ےس۸مامؾ۸الحج۸ریحتم۸ایداون ۸ےس۸اصػ۸رکد۸ینعی اید

 ۔۸ایاک۸بقل۸الحج۸رھک۸د۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعرضحت۸وصنمر

م   رمگ۸   نیع  در

 

ح ش

ا 

ع

 دید   تایح  ٓاب۸   ۂ

م     ٓا 

 

ح ش

ا 

ع

 ٓادمہ     دیارد      ۂیام     ہک۸    ۂ

م۸ومت۸ںیم۸اعاقشؿ۸دخا۸ ے۸نیعرتہمج۸فرشتحی:

 

ح ش

ا

ع

اہشدت۸۸ینعی اک۸اشمدہہ۸ایک۸تٓاب۸ایح۸ۂ

ومت۸۸۔ومت۸ینعیاک۸۸یدخافدن۸دیارے۸د۸ہیافر۸فہ۸ہمشچ۸ہک۸رسام۸اک۸اشمدہہ۸ایک۸اجفداین۸تایح۸ںیم

 ؎۸  اشعؼ۸قح۸ومت۸وک۸وبحمب۸ےتھجمس۸ںیہ۸ےیلاک۸اس۸ےک۸اپس۸اج ے۸۸ببس۸ے۸قح۸اعتٰیل۸وچ ۸ہک

 ںیلچ      سگر     نورک۸     ےس۸      ایر      ایرد       ٓاؤ

 مک   یگ  رے۸  اسمتف۸  ےس۸  فرح۸   اس۸    ںیہ    ےتنس

 اکحتی

االسلؾ۸۸ہیلع۸االسلؾ۸ےک۸اپس۸بج۸کلم۸اوملت۸رضحت۸زعرالیئ۸ہیلع۸رضحت۸اربامیہ

۸ایک۸ے۸ٓاک۸یک۸ایرفح۸ضبق۸رک ے۸اک۸مکح۸د۸ ے۸ٓاک۸یک۸۸اعتٰیلہک۸قح۸ٓاےئ۸افر۸رعض۸ایک

۸اجؿ۸اکنال۸رکات۸ے۔۸فاسپ۸نوےئ۸افر۸قح۸اعتٰیل۸یک۸اےنپ۸لیلخ۸وکیئ۸ہک۸ایک۸ایراےئ۸ے؟۸رفام

اےنپ۸۸لیلخ۸وکیئ۸ےس۸ہہک۸د۸ف۸ہک۸ایک۸لیلخ۸ے۸۔۸اراشد۸نوا۸ہک۸ریملقن۸ایک۸وقؽ۸لیلخ۸ہیےس۸

 رشػ۸افر۸ازعاز۸ے۸ہک۸۸ہیاالسلؾ۸اک۸۸مہیلع۸ءاایبنالماقت۸ےس۸ربھگاات۸ے۔۸رضحات۸۸یک۸لیلخ
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 ۔ارفاح۸وک۸ضبق۸رکےت۸ںیہ۸االسلؾ۸اؿ۸ےس۸وشمرہ۸رکےک۸اؿ۸یک۸ہیلع۸رضحت۸زعرالیئ

 درا  در۸   اتسبؿ۸   ہب۸   قشع۸   اہبرِ    ٓادم

 ٓادمہ ارقار۸  ہب۸  ربگ۸  ف۸  اشخ۸ ہب۸  رگنب

اس۸اک۸۸اتزیگ۸ہک۸ربگ۸ف۸اشخ۸یک۸وھکیاس۸اک۸ارث۸د۸افر۸ابغ۸ںیم۸اہبر۸قشع۸ٓایئرتہمج۸فرشتحی:

۸رکرہ ۸ے۸ارقار ۸یک۸قح۸ یھ۸اشعِؼ ۸ینعی۔ ۸ّذل۸ذرک ۸افر۸۸ِت اہبر ۸دؾ ۸اتزہ ۸ف ےس۸اشبش

۸ؿاانیمط۸اؿ۸ےک۸رہچف ۸رپ۸ یھ۸ؿ۔۸ذرک۸ےس۸اؿ۸ےک۸بلق۸اک۸اانیمطاتاب ۸رےتھک۸ںیہۂرہچ

ف ۸ےس۸الہ۸تلفغ۸ےک۸رہچ۸اشیینرپ۸یک۸ف ڑیھکب۸ےک۸ربسکع۸داین۸،رکات۸ے۸ای ےک۸ٓااثر۸امن

 ؎۸  ےک۸ٓااثر۸اپےئ۸اجےت۸ںیہ۸افر۸ےب۸ینیچ۸ےب۸رفیقن۸رپ۸ یھ

 اہبر    یھت    یتکپٹ   ےس۸   ےش۸  رہ۸   وت۸   اھت۸   اتسلگ ۸   دؽ

 نوایگ      اب ایب         اعمل۸         نوایگ        اب ایب      دؽ

 

 ںیہ    ےتھکید      رکؾ۸     اک۸     اؿ۸     مہ۸     رپ۸    دؽ۸    وج

 ںیہ      ےتھکید     مج۸     اجؾ۸     از۸      ہب    وک۸    دؽ۸     وت

 

 ہ ۸ تمایق ف۸  رشح۸ ہک۸   دننک   یم   ارقار

 ٓادمہ   ابر۸    درگ۸     ابغ۸    رمداگِؿ     اںی

۸ریگ۸تافر۸رمدہ۸دروتخ ۸اک۸دفابرہ۸ایح۸اتزیگ۸دفابرہ۸ابوغ ۸یک۸اہبر۸ںیم۸وممسِرتہمج۸فرشتحی:

۸ے۔۸تمایق۸نوان ۸رکان ۸ارقار ۸احًال ۸اک ۸رشن ۸ف ۸رشح ۸افر ۸اک ۸نو ے ۸زدنہ ۸دفابرہ ۸دؿ             ےک

 افر۸رچل۸ف۸وگز۸رتش۸ے۔۸ٰینعماک۸ااکنر۸اس۸اشمدہہ۸ےک۸ابفوجد۸ضحم۸ےب۸۸تمایق۸نیِ رکنم

 ااعشر۸بختنم

 رگہتف    ارمح۸   ےئم۸    ٓا ۸   ہک۸    اسیق   اے

 رگہتف   رت۸  زغؽ۸    ںیا   ہک۸   رطمےب۸   فے
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۸اخصل۸رعمتف۸ف۸تبحم۸قح۸یک۸ںیم۸!۸ٓاک۸ےک۸ےنیسزییاے۸رمدش۸سمش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

۸رفح۸ںیم۸امغنت۸رت۸ف۸اتزہ۸ٓاک۸یک۸ہ۸ے۸افر۸اے۸رمدش۸!۸ایک۸نویئ۸یرھب۸فا ی۸رشاب۸زیت

 ؎  رھبے۸نوےئ۸ںیہ

     ہہن    نم۸   فکِ    رب
ِ
 ٓاںیشت   رشاب

 ںیب    اتسمہن۸    رف۸    ف۸   رک    ںیاز    دعب

 ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعونثمی۸رفمت                                                                          

 ۸فا ی۸زیت۸تبحم۸یک۸اہھت۸رپ۸اینپ۸ےریم!اے۸دخا۸رتہمج۸فرشتحی:
ِ
 دےیجیرھک۸۸ٓاںیشت۸رشاب

۸زیت۸اینپ۸ینعی ف۸۸یتسم یرھپ۸اس۸ےک۸دعب۸ریم۸دےیجیاطع۸رفام۸رفح۸ںیم۸یدرد۸ریم۸تبحم۸اک

 ؎  دےیھکیاشؿ۸ف۸وشتک۸۸یک۸ویایگد

 اہہ    ہمغن   اہ۸   درف ۸   در۸   را۸   اعراف 

 اہبہ    ےب    تایح   زا ۸   را۸   اطابل 

 ونثمی۸رفمت                                                                                           

۸یفخم۸امغنِت ۸ےسیا۸ےک۸ابنط۸ںیم۸اعرنیفرتہمج: ۸ِت ایحےیلقح۸ےک۸۸وج۸اطنیبل۸ِںیہ۸درد

 ۔اہب۸نوےت۸ںیہےب

 ۂدیسگ  اعقش۸  دؽ۸ اہج ۸  از۸  ف۸ اج ۸  از

 رگہتف    الرغ۸    ف۸   انزک۸     اکشر۸    اقحل

۸!۸ٓاک۸ ے۸اینپاےرتہمج۸فرشتحی: ۸ایبختنم۸رفام۸ےیلاعقش۸وک۸اےنپ۸۸اکانئت۸ےس۸اجِؿ ۸دخا

اشعؼ۸اجمدہات۸ےس۸الرغ۸نواجےت۸۸ینعیے۔۸۸انزک۸اکشر۸ایکالرغ۸افر۸۸تیے۔۸ٓاک۸ ے۸اہن

 ۔وبحمب۸ے۸ف۸زرد۸رفیئ۸یالرغ۸ہی وک۸اؿ۸یک۸افرقح۸اعتٰیل۸ںیہ

 رسپ    اے۸     را    اعاقش ۸    اشنین     ہس

 رت    مشچ۸  ف۸   زرد۸    رفےئ۸  ف۸   رسد۸   ٓاہِ 

 ٓاہ۸رسد۸،۸رہچہ۸زرد۸افر۸مشچ۸رت۔:ںیہ۸ اشناین۸نیت۸یک۸اعوقش 
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    فے
 
 ز ح  وت۸ گنچ۸ از۸ دش۸ تسم۸ ہک۸  زرہہ

ا      رجنخ۸    ہچ۸    ہک۸    وگب۸    را۸    رہباؾ

ع
 
 

 رگف

وسؾ۸۸ے۸وج۸کلف۸ِرہ)زرہہ۸فہ۸ایس۸زرہہ۸ںیہ۸ےسی!۸ٓاک۸ازییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

قشع۸ےس۸زح۸۸رسد۸افر۸امغنِت ۸(۸ہک۸ٓاک۸ےک۸انہل۸اہےئ۸درد۸ف۸ٓاہِ ثرپ۸رفنش۸ے۸(۔۸)ایغ

 ے۸وج۸کلف۸متفہ۸رپ۸اتاب ۸ے(۸اے۸رمدش!۸رہباؾ۸۸رہ)زح۸فہ۸ایس راہ۸ے۸۔تسم۸نو

۸خی۔۸)رہباؾ۸فہ۸اتسرہ۸سج۸اک۸انؾ۸رمےنوےئ۸۸ےیک ہدیشک۸ ہک۸فہ۸رجنخ۸وی۸ےس۸رفامےیئ۸کلفِ

۸خیمشچ۸اقلت۸وک۸رم۸وبحمب۸یک۸ے۸افر۸کلف۸مجنپ۸رپ۸رفنش۸ے۸۔۸االطصح۸رعش۸ف۸قشع۸ںیم

۸ہےک۸رجنخ۸دیشک۸خیلثم۸رم۸ٓاںیھکن۸ٓاک۸یک۸!ے۸رمدشہک۸ا۸ہی(۸رماد۸ںیہ۸ےتید۸ےس۸ہیبشت

اےنپ۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۔۸رضح۸ت۸وخاہج۸اصبح۸ںیہ۸قح۸انبرہ۸ویاۂقح۸وک۸لمسب۸افر۸د۸اطنیبل

 ؎۸  رفامےت۸ںیہ۸اشؿ۸ںیم۸یک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع یاھتون۸خیش۸دشرم

 ںیہ   رکےت۸  دفر۸  وک۸   اک۸   رہ۸   ےس۸   زد۸   یک   غیت  ےلہپ۸   فہ

 ںیہ   رکےت۸   وپر۸  رھب  رھپ۸   وت۸       ںیہ   رکےت۸  فار۸   بج۸    رگم

 ںیہ   رکےت۸    وجہمر۸     ےیل    سک۸    مغ۸   ےہک۸      اجرک۸     وکیئ

 ںیہ  رکےت۸  دفر۸  ےس۸  رظن۸   ںیہ  رےتھک۸   اپس۸  ےس۸  دؽ۸    فہ

 

 رت  دراز۸۸تمایق   رفزِ   ز  وت۸  رجہ۸   اے

 رگہتف   رس  از۸ ہک۸  اہ ۸  تمایق  ہچ  اںی

۸ایک۸ہی دراز۸رت۸ے۸نکیل۸ےک۸دؿ۸ےس۸ یھ۸تمایق۸دجایئ۸اے۸دخا۸!۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ے۸ہک۸اےنپ۸اشعؼ۸وک۸رس۸ےس۸ڑکپا۸نوا۸ے۔۸تمایق

 :وہفمؾ۸ںیہ۸از۸رس۸رگہتف۸ےک۸نیت۸

ؽ۸ (۴
ّ
ہک۸اراشد۸۸اسیج۸ںیہ۸بختنم۸رفامےتیل۸ےیلوک۸اےنپ۸۸اشہٗن۸اےنپ۸اعنیقش۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ہیاف

           ہک۸۸۔۸افر۸اسیجےیلٓارخت۸ےک۸۸اؿ۸وک۸دارِ ۸ے۸ہک۸افر۸مہ۸ ے۸اخصل۸رکایل۸یدخافدن
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اس۸ےک۸۸ یھ۸اک۸نواجات۸ے۸قح۸اعتٰیل۸اعتٰیل۸هللاے۸ہک۸وج۸ا۸تیرفا۸ںیم۸فیرش۸ثیدح

 ۔نواجےت۸ںیہ

ے۸۸۸ایکوک۸بختنم۸اعنیقش۸ےیلالتبم۸رک ے۸ےک۸۸ے۸ہک۸اجمدہات۸الب۸ںیم۸ہیافر۸دفرسا۸وہفمؾ۸ (۰

 ۸ںیم۸اتہک۸اؿ۸ےک۸درےج۸دنلب۸نو ۸افر۸داین
ِ
 ربص۸فلمحت۸ولوگ ۸وک۸ولعمؾ۸نو۔۸اؿ۸اک۸اقمؾ

افر۸اب۸۸وبقؽ۸رفامایل۸افحتظ۸ںیم۸ ے۸اینپ۸نواتکس۸ے۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ یھ۸ہیوہفمؾ۸۸ارسیت (۱

۸وی ۸ہکےک۸اہھت۸ہن۸گل۸ےکس۸اگ۸۸ریغ۸اچے۸وت۸ یھ۸ارگ۸نوان۸ یھ۸ینعیاک۸ہن۸نوےکس۸اگ۸۸ریغ۸ہی

اجمؽ۸ہک۸اخقل۸ےک۸۸ایک۸نوا۸ے۸رھپ۸ولخمؼ۸یک۸رگاتفر۸ایک۸ےیل ے۸اس۸وک۸اےنپ۸۸قح۸اعتٰیل

 ااختنب۸ے۸۔۸افر۸اکشر۸ٰینعمب،اپےکس۸رتاکشر۸رپ۸دق

اتکب۸قشع۸ف۸وصتػ۸ے۸اس۸وک۸تغل۸ضحم۸۸ہیےس۸دروخاہ ۸ے۸ہک۸۸نیانرظ

احمفرات۸۸اؿ۸ہ۸ےکافر۸۸ںیم۸قشع۸ف۸رعش۸ف۸وصتػ۸ےک۸ٓاےنیئ۸ہکلب۸االطصِح ۸ےس۸ہن۸ںیھجمس

 ؎  رکےت۸ںیہ۸ایارثک۸رفام۸رصمع۸فظع۸ںیم۸ہی رۃمحاہلل۸ہیلع۸ی۔۸رضحت۸اھتونےس۸ںیھجمس

 دنب     ز     راہیئ     وخادہ۸     ہن۸     اکشرش

 ااختنب۸ے۔۸اکشر۸ٰینعمب۸ یھ۸اہی 

۸  وچ۸  دؽ۸  ریش   الیپِؿ 

 

 ادن  رخسم۸ را۸ کفت

 رگہتف        رخسم۸   ہچ۸   را۸  ہشپ۸  دنچ۸   اںی

۸ةسن۸ںیم۸وج۸وقِت ۸ء!۸اس۸فتق۸ےک۸ڑبے۸ڑبے۸افایلزییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

افر۸ٓاک۸۸نورے۸ںیہ۸ةسن۸ےس۸دیفتسم۸ابینط۸ٓاک۸یک۸فہ۸ یھ۸دؽ۸ےک۸لثم۸ںیہ۸ریش۸ؿالیپ

رتمک۸۸ینعیدنچہشپ۸۸ے۸ہک۸مہ۸ےسیج۸ہیٓاک۸ےک۸رکؾ۸اعؾ۸اک۸امکؽ۸۸نکیل۸ےک۸اتعب۸نورے۸ںیہ

۸وت۸ٓاک۸یک۸ولوگ ۸رپ۸ یھ اکشر۸۸وک۸ یھ۸ مہ۸وسیج۸ںیم۸رتتیب۸اؾہج۸اخص۸ے۸افر۸درظن۸ف

 ے(۸ایرفام۸ؿرظن۸ایب۸ااسحؿ۸رمدش۸ےک۸شیپ۸ومضمؿ۸رکشت۸ٓازیم۸ہی) رکراھک۸ے۸۔

 نکم    ہلگ   یریقف  یرفز  ریقف  اے۸   وت

۸    وچ۸   دص۸  ہک۸   زریا

 

 رگہتف    رجنس۸   ملکت
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ےک۸۸وت۸قح۸اعتٰیل۸وی ۸ہک۸رک۸تم۸تیاکش۸یک۸ایؾےک۸ا۸!۸دگنتیتساے۸ریقفرتہمج۸فرشتحی:

 راتھک۸ے۸وج۸ڑکن۸تنطلس۸اےنپ۸ابنط۸ںیم۸رقب۸یک

 

ملکت
م

 ۔رجنس۸ےس۸الضف۸ے۸ف 

 وشد   وت۸   کلم۸    ارگ۸   اعمل۸   زہار۸   ژہدہ

 رگہتف    رقحم۸   زیچ    دفہ ۸   رفےئ۸  ےب

۸وت۸قح۸اعتٰیل۸نو ۸ںیم۸تیکلم۸یااھٹرہ۸زہار۸اعمل۸ریت۸ےک!۸ارگ۸دایناے۸ریقفرتہمج۸فرشتحی:

دفتل۸ےک۸اقمےلب۸۸اخہص۸یک۸تیاخہص۸ف۸فال۸تیعم۸دفتل۸افر۸اؿ۸یک۸ےک۸رقب۸ف۸راض۸یک

  ۔ےش۸رپ۸ہضبق۸رکراھک۸ے۸ریقح۸تیوت۸ ے۸اہن۸ںیم

 رپفاۂ وچ   تسم۸ دؽ  اج ۸ ونر۸   مش۸   شیپ

 اخۂ    رگہتف۸   اج   اجان ۸  ونر۸   اعشع  ز  ف

بلق۸اعرػ۸لثم۸رپفاہن۸تسم۸نوات۸ے۸افر۸اعرػ۸ےک۸اسےنم۸۸یلجت۸رفح۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ۔نوےت۸ںیہ۸طیحم۸اونار۸اہیہٰل رفح۸رپ۸۸یک

 ۂنتف   قشع۸  تسم۸   ےریگ    ریش   رسرفازے

 ویاۂد    وچ ۸  قلخ۸  زند۸   ف۸   رایشہ   قح۸   زند

افر۸ابربخ۸۸رےک۸اسھت۸نوایش۸ےس۸رستسم۸افر۸قح۸اعتٰیل۸فاےل۸قشع۸ایہٰل۸هللارتہمج۸فرشتحی:

نوےت۸۔۸اس۸۸ےس۸اغلف۸ںیہن۸ہیوقحؼ۸اابعلد۸رضفر۸نکیل۸ںیہ۸ویاہنقلخ۸ےس۸ےب۸ربخ۸افر۸د۸افر

اشملغ۸۸ینعیے۸ہک۸ےب۸رضفرت۸اقلعتت۸افر۸ال۸نویت۸ہیےس۸رماد۸۸ویایگافر۸د۸یےب۸ربخ

ے۸ہک۸سج۸ےک۸ہن۸نو ے۸ےس۸۸ہی فیرعت۸یکافر۸رضفرت۸۸،رکےت۸ںیہن۸عیفتق۸اض۸ںیم

 ۔ٓارخت۸اک۸ایاک۸۸رضر۸نو۸وخاہ۸داین

 وطر   وکہ۸ رباثمؽ۸ اعمل۸ ہلمج۸۸   دریگ     ونر

 ااسفۂ  اف۸  احؽ۸  از۸ اجحب۸  ےب۸   میوگب  رگ

۸وطرایلجت: رتہمج۸فرشتحی ۸اکانئت۸لثم۸وکہ ۸قح۸ےنکیل۸تمامؾ ۸اگہ  اظمرہوک۸اکرہظمافرولجہ
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 ۔وموعد۸ے۸۸ںیمتّنج۸ے۸،۸ےب۸اجحب۸یلجت۸ےب۸اجحب۸انھجمس۸ضحم۸ااسفہن۸افر۸ےب۸تقیقح الص

 فکیل  اہ۸  ددنا ۸  ریز  رگہتف۸   داشن۸   دانم

 ددناۂ    درب    ربصے۸   از۸   قشع۸  دیلک    اف

۸فہ۸قشع۸یک۸اعقش۸لقع۸ےک۸دانم۸وک۸اےنپ۸داوتن ۸ےس۸ڑکپ۸رک۸راتھک۸ے۸نکیلرتہمج۸فرشتحی:

ے۸ہک۸۸ہیے۔۸رماد۸۸یتیاغبئ۸رکد۸ربص۸ےک۸اتول ۸وک۸وتڑ۸رک۸دا ت۸ یھ۸ےسیا۸ےسیا۸یجنک

 ے۔۸۸دفیتس۸اضتد۸ے۸،۸قشع۸افر۸لقع۸اکلم۸ںیم۸انصق۸ںیمقشع۸افر۸رخد۸

۸فرح۸اھکات۸اتیپ۸فہ۸ے۸وج۸اےنپ۸امکل۸ےس۸ےب۸ربخ۸اجونرف ۸یک۸انصق۸فاال:۸لقع

 ۔اجراہ۸ے۸ایالھک۸ےیلہک۸مہ۸وک۸سک۸دصقم۸ےک۸۸ربخ۸ںیہن۸ہیے،۸اےس۸

ےک۸اطمقب۸۸رمیض۸فہ۸ے۸وج۸اےنپ۸امکل۸وک۸اچہپاتن۸ے۸افر۸ا۸س۸یکفاال:اکلم۸ لقع

 ۔ںیہ۸رسب۸رکےت۸ںیم۸داین۸هللا۸ءافایل۸ات۸ے۸ےسیجسگار۸یگزدن

 ٓاہتخیم   اعاقش ۸    اب۸   ںیب   قشع

 ٓاہتخیم    اخایک    اب۸    ںیب   رفح

۸ےئہک۸افایل۸ے۸ےسیج۸ اتہک۸فہ۸اعوقش ۸وک۸ابمہ۸دفہ ۸انبد۸وھکیقشع۸اک۸رکہمش۸درتہمج۸فرشتحی:

افر۸دف۸۸وس۸ےتکس۸ںیہ۸لبمک۸ںیم۸کیا۸دس۸ریقف۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸ازیریش۸یرکاؾ۸وقبؽ۸رضحت۸دعس

۸ا ۸رفح۸اک۸رکہمش۸د۸ںیہن۸کلم۸ںیم۸کیابداشہ ۸افر ۸ااسجؾ۸وک۸ٓاسپ۸ںیم۸ہک۸اخیک۸وھکیامسےتکس۔

 ۔اس۸اخک۸ےس۸راہطب۸احمؽ۸نواجات۸ےرفح۸ےنلکن۸ےک۸دعب۸رھپ۸۸انچ ۸ہچالمےئ۸نوےئ۸ے۸

 اشن    ےب۸   از۸  اشن ۸   وت۸   وگیئ   دنچ

 ٓاہتخیم  اشن ۸     اب۸     ںیب   اشن ۸    ےب

۸لثم۸رفح(۸ےس۸اشنؿ۸یک۸رمیئ۸وسحمس۸ریغ۸مت۸بک۸کت۸ےب۸اشن ۸)۸ریغرتہمج۸فرشتحی:

اظرہ۸۸اس۸رفح۸ریغ۸ے۸افر۸ااسجؾ۸رپ۸اس۸ےک۸ٓااثر۸اظرہ۸ںیہ۸رفح۸وت۸یفخم۸ینعیرکفےگ۸۸ابںیت

 ۔ے۸رکیت۸ہک۸سک۸فرح۸وظارہ۸وک۸ٓاہتخیم۸وھکیوک۸د
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  رتامج  وچ ۸  زاب ۸  ٓادم۸  اشہ۸  وچ۸  دؽ

 ٓاہتخیم      رتامج      اب۸     ںیب        اشہ

ہک۸۸وھکیاس۸اشہ۸وک۸د۸رتامجؿ۸ے۸نکیل۸دؽ۸لثم۸ابداشہ۸ے۸اف۸ر۸زابؿ۸اس۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ۔راہطب۸ے۸اسیک۸دفون ۸ںیم۸ینعیے۸۸رتامجؿ۸ےس۸سک۸فرح۸ٓاہتخیم

 را  اخک۸  ف۸  ٓاب۸  مہ۸  را۸  ٓاشت۸  ف۸   ابد

 ٓاہتخیم    دفاتس ۸        وچ ۸       دانمش 

دض۸۸دفرسے۸یک۸کیدنمش۸افر۸ا۸نوا،۸اخک۸،۸ٓاشت۸بس۸ٓاسپ۸ںیم۸،اپینرتہمج۸فرشتحی:

ے۸ہ۸نکیل۸ںیہ

 

کلی

 

ن
 رفح۸ ے۸اؿ۸دونمش ۸وک۸امہرے۸ااسجؾ۸ےک۸ادنر۸عمج۸رکراھک۸ے۸افر۸رفح۸

 ۔فرػ۸لقتنم۸نواجےت۸ںیہ۸نورک۸اےنپ۸رمازک۸یک۸انعرص۸اضتمدہ۸لیلحت۸ہی

 دض  اچر۸  ۸ٓانو ف۸۸شیم ف۸  ریش ف۸  رگگ

 ٓاہتخیم      ام ۸       رہق۸     بیہن      از

۸ ے۸مسج۸اخیک۸یک۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی: ۸اقرہہ ۸وک۸۸ںیم۸دقرت ۸انعرص۸اضتمدہ           اؿ

۸ڑیھب۸افرریش۸ایہک۸ڑیھب۸ے۸ےسیج۸ایاس۸فرح۸عمج۸رکد ۸افر۸۸، ۸رہؿ۸وج۸فلتخم۸ازملاج          افر

 ۔نو ہگج۸عمج۸۸کیا۸فلتخم۸اابطلعئ۸ںیہ

 افہ    ضیف   زک۸   رگن۸   اربے۸   ٓاانچن 

 ٓاہتخیم        انفدا ۸         ںیدنچ        ٓاب

۔۸۸ںیہ۸ہک۸ابرش۸ےک۸ببس۸تہب۸ےس۸انؤ۸داؿ۸ابمہ۸ٓاہتخیم۸وھکیوک۸د۸ابدؽ۸ےک۸ضیفرتہمج۸فرشتحی:

 زییربت۸نیسمش۸ادل فرح۸رضحت۸ارب۸ےس۸نوات۸ے۸ایس۸ِؿ ااحتدفااصتؽ۸سج۸فرح۸اضیف۸ہی

فرح۸۸ف۸رکش۸یک۸ابمہ۸ریش۸لثم۸ابرش۸نوراہ۸ے۸سج۸ےک۸ببس۸اطنیبل۸اک۸ضیف۸۸ہیلع۸رۃمح۸اہلل

 ۔ف۸وبحمب۸نورے۸ںیہ۸ّبحم



  

  

رزی 378 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

 دنپاہتش   اج ۸   وت۸   را۸  اخبرے۸   اے

 

 

ۂ
ّ
بب
 دنپاہتش    اک ۸     وت۸    را۸   سم۸    ح

۸وت۸انداینرتہمج۸فرشتحی: ۸۸اے۸صخش۸!              ے۸۸اسیانھجمس۸ا۸ہیےس۸اھبک۸وک۸رفح۸اتھجمس۸ے۸افر

           ةسن۸اس۸۸ایک۸احال ۸ہک رک۸اس۸وک۸دعمؿ۸ھجمس۸ایل۸ھکیوک۸د۸ہک۸وت۸ ے۸وھتڑے۸ےس۸اتےبن۸ےسیج

 ۔زج۸وک۸اکؿ۸ےس۸ریقح

 زںیم  در۸  اقرف ۸  وچ۸   رہتف۸   فرف   اے

 دنپاہتش      ٓاامس ۸    را۸     زںیم     اے

وک۸ٓاامسؿ۸اتھجمس۸ے۸۸اجراہ۸ے۸افر۸زنیموت۸لثم۸اقرفؿ۸ےک۸ادنر۸۸!اے۸صخشرتہمج۸فرشتحی:

 ۔رپ۸رخف۸رکات۸ے۸ریقح۸ےئافر۸ذتل۸ےک۸اامعؽ۸ف۸االخؼ۸افر۸داین۸یتسپ۸ینعی

 رکؾ    وچمہ   یدیلپ   در۸   وہشت۸   ز۸   اے

 دنپاہتش      انچ ۸       مہ۸       را۸     اعاقش 

ے۸افر۸دخا۸۸ےک۸ےوت۸وہشت۸ےک۸ادنر۸لثم۸اپاخئ ے۸ےک۸ڑیک!اے۸صخشرتہمج۸فرشتحی:

 ۔رکات۸ے۸سفرح۸اےنپ۸افرپایق۸ایس۸افر۸اصحل۸دنبف ۸وک۸ یھ۸ےک۸کین

 اہ     تنعل۸     اشبؿ۸     وہشت۸    یتسم

 دنپاہتش      ابش ۸     را۸    ےگ۸ رگ   تسہ

        (۸وک۸اپابسؿ۸ایے۸افر۸سفن۸رگگ۸)ڑیھب۸یتسم۸تنعل۸فا ی۸یتسم۸وہشت۸یکرتہمج۸فرشتحی:

       ۔دنمش۸ِراہ۸ِدخا۸ے۸ہی احال ۸ہکف۸احمظف۸اھجمس۸ے۸

 وصت  رحػ۸   ؿا   دیہدنگ   وت۸   اے

 دنپاہتش    انچ ۸    ٓا ۸     را۸    قح۸   وقؽ

۸ںیم۸!اے۸صخشرتہمج۸فرشتحی: ۸الکؾ ۸ہک وت ۸ے۸سپ۸۸وچ  ۸اتحمج ۸اک ۸ٓافاز ۸افر            رحفػ
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اک۸الکؾ۸۸قح۸اعتٰیل۸ال ۸ہکاحرکات۸ے۸۸سےس۸ایق۸فرح۸انداین۸ایس۸ےک۸الکؾ۸وک۸ یھ۸قح۸اعتٰیل

 ؎  ے۸۸۸۸زرحفػ۸افر۸ٓافاز۸ےس۸ےب۸این

  ے      ٓافاز۸     ے۸    نحل۸    را۸    اف۸      وقؽ

 

 نت   وگر۸     رب۸    زدن۸    یم   اماتہشب

 دنپاہتش   اہن ۸  را۸  ہہم۸  ٓا ۸  وت۸  اے

۸وت۸اس۸اچدن۸وکیفخم۸نکیل۸ے۸اک۸اماتہب)ونِر۸اخص(۸ااسجؾ۸رپ۸یلجتم۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

رہ۸فتق۸دنبف ۸رپ۸ذبمفؽ۸۸فطل۸ف۸رکؾ۸رتمح۸،۸رزاتیق۸ہک۸افصت۸اہیہٰل۸ہیاتھجمس۸ے۸۔۸رماد۸

۸اخقل۸۸فرػ۸وتمہج۸ںیہ۸افر۸اابسب۸یک۸امہرے۸ولقب۸اس۸ےس۸اغلف۸ںیہ۸نکیل۸ںیہ افر

 ۔اابسب۸ےس۸ےب۸ربخ۸ںیہ

 اخۂ   رہ۸   در۸   ہقلح۸    در۸    زمن۸    یم

 ویاۂد     ام۸    وچ    اخہن۸   در۸     تسہ

        هللا۸ویاہند۸ہن۸وکیئ۸وکیئ۸۸اک۸داؾ۸ڈااتل۸نو ۸افر۸رہرھگ۸ںیمرہ۸رھگ۸رپ۸تّبحم۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

۸ ۸رماد ۸ے۔ ۸وموجد ۸دوعت۸ا ی۸ہیاک ۸وک ۸ایس۸هللا۸ہک۸رہااسنؿ ۸افر ۸نو  ۸دوعت۸۸رکات                اعؾ

 ۔لم۸اجےت۸ںیہ۸اخاصِؿ۸قح۸ یھ۸ںیم

   اپ۸  اج ۸  رمغِ 

 

سب
ب ن
ا

ع

 دش   داؾ۸   ںیا   ۂ

ر    زرہ۸    ٓادم۸    زاین     ےب
 
 داۂ    د

۸ںیم۸وج۸رمغ۸رفح۸تبحمِرتہمج۸فرشتحی: ۸داین۸ٓاایگ۸قح۸ےک۸داؾ ۸عمط۸ےس۸۸یک۸فہ                رحص۸ف

 ؎  نوایگ۸زٓازاد۸افر۸ےب۸این

 ےس  اہج ۸   دف   مغ۸   وفرا۸ً  ٓازاد۸   نو

 ٓاےئ   اہھت۸    ارگ۸    مغ۸   ۂذر      رتا
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 ہ    انرحمؾ۸   اعالق ۸  وگش۸  ہک۸  زا 

 ۂاگیب       اعاقش ۸         وسفؿ۸      ز۸   ف

۸ان۸رحمؾ۸ںیہ۸ےیلرومز۸ےک۸ الہ۸لقع۸ےک۸اکؿ۸قشع۸ےک۸ارسار۸ف۸وچ ۸ہکرتہمج۸فرشتحی:

وتہج۸ےس۸۸ینعی۔۸۸ےس۸ولعمؾ۸نوےت۸ںیہ۸ ےاگیب۸ہیوگتفگ۸ےس۸۸ذیذل۸اس۸فہج۸ےس۸اعوقش ۸یک

۸ای ستمف۸ ے۸فرہن۸لقع۸اکلم۸افر۸قشع۸وت۸ایلک۸ےتنس۸۔۸لقع۸ےس۸رماد۸لقع۸انصق ںیہن

المک۸۸افر۸بس۸لقع۸ںیم۸بس۸اعقش۸نوےت۸ںیہ۸ؾرکا۸ےئاالسلؾ۸افر۸افایل۸مہیلع۸ء۔۸اایبنںیہ

 ۔افر۸اکلم۸نوےت۸ںیہ

 اکحتی

ےس۸۸رۃمحاہلل۸ہیلع۸یاھتون۸رضحت۸خیش۸اکرف۸ےک۸ابرے۸ںیم۸کیصخش۸ ے۸ا۸کیا

۸امیؿہک۸اخک۸اعلق۸ے۸،۸اعلق۸نوات۸وت۸ا۸ایاعلق۸ے۔۸اراشد۸رفام۸ڑبا۸ہفہ۸۸!اہک۸ہک۸رضحت

 ۔الات،۸فہ۸اطوغِت۸اربک۸ے

ے۸   ہلسلس
لف
 افہ   ونجمؿ۸  دؽ۸  ہک۸  ز

 اشۂ       ابہتسکش۸          دارد۸        لیم

۸ںیہ۸فرػ۸املئ۸نویت۸یک۸یرگاتفر۸یک۸ہ اؿ۸ںیزریجن۸وبحمب۸ےک۸زفل۸یکرتہمج۸فرشتحی:

۸ویاون دفتل۸د۸ہی ہک۸تبحم۸یک۸ہی۔۸رماد۸۸نوےت۸ںیہ۸ویا ےد۸ینعی۸احؽ۸رپادنگہ۸ابؽ۸وج۸ہتسکش

 ۔رپوتس ۸وک۸ںیہن۸ے۸شیع۸وک۸اطع۸نویت

 دش    وشر    رُپ    ف۸   ہنتف۸   رُپ۸   ام۸    رہش

 اتفۂ           ۂنتف          اگنرے۸         از

ہم۸ے۔۸رضحت۸سمش۸۸ ے۸ہن۸اج ے۸وش۸ر۸ف۸اگنہ۸امہرے۸ولقب۸ےک۸رہش۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ے۔۸ایدرد۸مہ۸بس۸وک۸الپد۸ایک
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 ف۸اعمرػ۸اقحقئ

 د    امخرے۸    ےب۸    رمخے۸     چیہ
 
 دیہ

 د    اخرے۸    زمخ۸    ےب۸  لگ۸   چیہ
 
 دیہ

ہک۸رہ۸رمخ۸ےک۸۸۔۸رفامےت۸ںیہڈاانل۸اچےتہ۸ںیہ۸اب۸ومالان۸دنچ۸اقحقئ۸رپ۸رفینشرتہمج۸فرشتحی:

ے؟۸سپ۸رشاب۸رعمتف۸ف۸تبحم۸قح۸ےس۸۸اھکیر۸اک۸رمخ۸سک۸ ے۸دامخر۸الزؾ۸ے۸ےب۸امخ۸ےیل

۸رسدم۸دایمئ۸فاول ۸یک۸هللا        وھپؽ۸۸فرح۸ یس۸ایس۸؟ااکشؽ۸نوات۸ے۸ رپ۸وی۸یتسم۸یافر

    ارتعاض۸۸فاول ۸ےک۸اجمدہات۸رپ۸ایک۸هللا۸اے؟۸ذٰہل۸اھکیوک۸دبفؿ۸اکوٹن ۸ےک۸زمخ۸ےک۸د

 ؎   ے۸ہک۸فہ۸رضحات۸۸۸

 اخراہ    ےلگ۸     رباےئ    از۸     وخردن

ے۸اکےٹن۸تہب۸۸کی۔۸لگ۸وت۸ا۸ںیہ۸اےنپ۸سفن۸رپ۸ےتلیھج۸اجمدہات۸ارم۸ف۸یہن۸ےیللگ۸ےک۸۸اکی

 ۔اخمتفل۸اک۸مغ۸اھکےت۸ںیہ۸سفن۸یک۸مامؾ۸زدنیگ۸ےیلرصػ۸راضےئ۸قح۸ےک۸۸ینعی ںیہ

 لگ    ف۸   ٓاب۸   اہبر۸   اتسلگؿ۸   در

 د    اہبرے۸    ون۸   زخا ے۸   رم
 
 دیہ

۸ے۔۸ایس۸یھکی ے۸اہبر۸د۸ یس۸زخا ۸ےک۸ریغب۸ںیم۸داین۸ینعیاتسلگؿ۸ٓاب۸ف۸لگ۸:رتہمج۸فرشتحی

 ۔اگ۸ےھکیوخااشہت۸رپ۸وممس۸زخا ۸د۸سفن۸یک۸ںیم۸وجداین۸وک۸ےلم۸یگ۸اہبر۸ایس۸فرح۸ٓارخت۸یک

 اف   ریغ   شک۸  قح۸   اب۸  نک۸  قح۸   اکر

 د     اکرفابرے۸      را۸    سک۸     چیہ
 
 دیہ

۸رمان۸انیج۸تبحم۸ںیم۸یک۸ہ ففق۸رکدف،۸اؿ۸یگزدن۸ےیلےک۸۸ٰیلاعت۸هللاسب۸ارتہمج۸فرشتحی:

ہن۸نو۸فہ۸ےب۸اکر۸ے۸۔۸۸ےیلےک۸۸هللاوج۸اکؾ۸ا۸ینعی۔۸۸ےک۸مامؾ۸اکؾ۸وغل۸ںیہ۸نو،۸اس۸ےک۸العفہ۸داین

     اہجز۸۸ادماد۸،۸نوایئ۸لثم۸اتپسہؽ۸،۸اوکسؽ۸،۸رغاب۸یک۸ف۸یکین۸ریخ۸فہج۸ے۸ہک۸افکر۸وج۸ھچک۸ یھ۸یہی

۸ہی ےیلےک۸۸هللا،۸ا۸ںیہ۸امیؿےب۸ا۸وچ ۸ہک ونصماعت۸انبےت۸ںیہ۸ےیل ےک۸ایترضفر۸رگیف۸د



  

  

رزی 382 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

۸اؿےک۸دؿ۸زیم۸تمایق۸ےیلاک۸اراشد۸ے۸ہک۸مہ۸اؿ۸ےک۸۸قح۸اعتٰیل۸ےیلاس۸۸ںیہ۸اامعؽ۸ںیہن

 ۔ںیہن۸وتےنل۸ےک۸اقلب۸ہ۸،افر۸ےب۸اکر۸ںیہ۸عیاؿ۸ےک۸اامعؽ۸اض۸ینعیےگ۸۸ںیہن۸اقمئ۸رک

    ےب۸   دؽ۸   چیہ

ص

ی

تقل ی

 اف    فطل۸    

 د    ابغرے۸    ےب۸     یلجت     در
 
 دیہ

۸ہن۸رکے۸وت۸فہ۸دؽ۸قح۸اعتٰیل۸لقیص۸تیرتمح۸ف۸انع۸یک۸سج۸دؽ۸وک۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ابغر۸بک۸اشمدہہ۸رکاتکس۸ےوکےب۸۸یلجت۸یک

 قشع  ردی  دیب    اصػ۸    اہج ۸     در

 د   اطمرے۸  دؽ۸   وچ ۸  رطخ۸    ےب
 
 دیہ

افر۸وک۸۸ےب۸رطخ۸اڑ ے۸فاال۸ یس۸دؽ۸اعقش۸اسیج۸ںیماہج ۸البؤ ۸ےک۸۸قشع۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ ےتہ۸ںیہ۸وک۸ یھ۸اہجز۸ےک۸انشیٹس۸یئاہگج(۸نو۸ے؟۸اطمر۸)ا ڑا ے۸یک۸اھکید

 فاف   اغرِ    در۸   ااحصب۸   گسِ   وچ 

 د    اکشرے۸   قح۸     اکشرِ        از
 
 دیہ

۸فہک۸اسیجرتہمج۸فرشتحی:
ِ
 قح۸اعتٰیل۸ے؟۸نکیل۸اھکیوک۸د۸افر۸ابفاف۸اغر۸ےک۸ادنر۸ یس۸گس۸ِااحصب

۸رپ۸اؿ۸یک۸ںیابفاف۸انبد۸ےسج۸اچںیہ ّ

 

 
وت۸سج۸ااسنؿ۸رپ۸اؿ۸۸ںیم۸یارث۸ے۸فافدار۸ہیاگنہ۸ِرکؾ۸اک۸۸۔۸ُک

۸هللارکاؾ۸روضاؿ۸ا۸احصۂب۸انچ ۸ہچاقمؾ۸نواگ۔۸۸اک۸ایک۸یفافدار۸اس۸یک۸اگنہ۸ِرکؾ۸زپاجفے۸یگ۸یک

 ے۔۸ِؿ۸اہشدت۸اس۸فاف۸اک۸وبثِت۸لصیفاک۸وخ۸اعتٰیل۸هللا۸رکاؾ۸رمہمح۸ےئافر۸افایل۸۸انیعمجمہیلع

۸یکےس۸ومالان۸رفیمزیسمش۸ربت۸رضحت

ب  ب
ل

 

ا دروخاہ ۸غ

ع

  احؽ۸ںیم۸ۂ

 اخہن  درب  ہک۸  را۸  ام  ویاہند  وت۸ ف۸ تسم۸  نم

 ہنامیپ  ہس۸  دف وخر۸  مک۸  متفگ۸  رتا۸  ہک۸   دنچںی
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۸تسم۸!۸ںیمنیرمدش۸سمش۸ادل۸ےہک۸اے۸ریم۸ومالان۸رعض۸رکےت۸ںیہرتہمج۸فرشتحی:

ب  ب
ل

 

انو ۸افر۸ٓاک۸غ

ع

 کت۸وکؿ۸اچنہپےئ۸اگ۔۸وت۸ھجم۸وک۸قح۸اعتٰیل۸نورے۸ںیہ۸ویا ےےس۸د۸ایہٰل۸قشع۸ِۂ

 ے۸ےب۸نوش۸ف۸تسم۸رکراھک۸۸ایہٰل۸افر۸ٓاک۸وک۸قشع۸ِاچےیہنوش۸۸ےیلےک۸۸یرب ہار۸ینعی

۸ ے۸ٓاک۸ےس۸رعض۸ایک۸ے۔۸ابراہ۸ںیم ۸ایپ۸رشاب۸ےس۸مک۸ہ۸رعمتف۸یک۸ہنامیپ۸ہک۸دف۸نیت۸

 الھب۸نو۔۸۸دخا۸اک۸ یھ۸رے۸افر۸اطنیبل۸ِٓاک۸وک۸ابیق۸ یھ۸ؽاک۸ایخ۸اتہک۸مہ۸ولوگ ۸ںیرک

ب ومضم ہی:۸ومالان۸ ے۸اابتنہ ب
ل

 

ا ؿ۸غ

ع

۸خیش۸ےیلافر۸اطبل۸ےک۸۸دیرم۸ یس۸،ے۸ایرفام۸ؿایب۸احؽ۸ںیم۸ۂ

 ۔الخػ۸ادب۸نواگ۸رکان۸احتل۸نوش۸ف۸وحاس۸ںیم۸ابںیت۸یسیےس۸ا

     یمن  رایشہ  را۸   نت۸   ےکی  رہش۸   در

یب

م

 

تت ی

 

 ویاہند  ف۸   دیہوشر  رگید  از۸   ۸رتب  کی  رہ

 زییاے۸رمدش۸سمش۸ربترتہمج۸فرشتحی:
 
قشع۸ ے۸مامؾ۸الہ۸رہش۸وک۸اہےئ۸دردِ ۸!۸ٓاک۸ےک۸رعنہ

 ۔ے۸نویئ۸دفرسے۸ےس۸ڑبیھ۸کیا۸یرس۸دیہوشر۸یک۸کیافر۸ےب۸نوش۸رکراھک۸ے،۸رہ۸ا۸ویاہند

 ینیب  اج ۸   اتذلت۸ ٓا رخاابت۸ ہب۸ اجان 

 ہن  اجان تبحص۸ ےب۸ ذلت۸ ںود۸ ہچ۸ را۸اج 

رک۸۸رتبحم۸اک۸راہتس۸اایتخ۸یک۸کشخ۸اک۸راہتس۸وھچڑ۸رک۸قح۸اعتٰیل۸اے۸اخمبط!۸زدہِرتہمج۸فرشتحی:

          فیک وبحمب۸ےک۸ےب۸۸ے۸افر۸اجؿ۸ریغب۸ہعیاک۸ذر۸راہتس۸دلج۸وبحمب۸کت۸راسیئ۸ہی وی ۸ہک

 ے۔۸ف۸زحمفؿ۸نویت

۸ے۸افر۸اس۸یک۸ اترت۸انبد۸ذیوک۸ذل۸نیؾ۸درت۸ے۸افر۸مام۸کی:۸تبحم۸اک۸راہتس۸ٓااسؿ۸رت۸افر۸زنداابتنہ

۸فملس۸قح۸اعتٰیل۸ہیلع۸هللا۸روسؽ۸ارکؾ۸یلص۸انچ ۸ہچاثتب۸ے۔۸۸ےس۸ یھ۸فیرش۸ثیدح۸رتبیغ

۸یتبحم۸ےھجم۸ریم۸اینپ! ہک۸اے۸دخا۸۸ےس۸بلط۸رفامرے۸ںیہ۸تبحم۸وک۸اس۸حطس۸رپ۸قح۸اعتٰیل۸یک

۸الہ۸ف۸ایعایاجؿ۸ےس۸ز ،۸ ۸ےریم ۔دےیجیاطع۸رفام۸ہایدےس۸ز۸افر۸ڈنھٹے۸اپین۸ایدہےس۸ز۸ؽدہ

فملس۸۸ہیلع۸هللا۸یلص۸ارملنیلس۸اس۸داعےئ۸دیس۸قح۸اعتٰیل۸رفح۸ںیم۸یتبحم۸امہر۸دفوتس!۸ارگ۸اینت

۸ا )افر۸امےنگن۸ےس۸رضفر۸اؿ۸ںیاطع۸رفامد۸ےک۸دصےق۸ںیم ےگ۸افر۸داع۸اک۸۸اطع۸رفامںیئ۸هللاشء



  

  

رزی 384 ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸ت  َمع



 

اہجد،دجہت۸۸ۃ،جح۸،۸زٰوک۸(۸وت۸امنز۸،۸رفزہ۸،اچےیہرانہ۸۸وبقتیل۸فارِ ادیم۸ے۸ہک۸امگن۸رک۸یہی ادب۸ یھ

 رت۸نواجفے۸افر۸رہ۸انگہ۸اک۸وھچڑان۸ٓااسؿ۸رت۸نواجفے۔۸۸ذیہکلب۸ذل۸ںیہن۸بس۸ٓااسؿ۸ہ

۸ایس۸اے ۸مہ۸بس۸وک ۸ٓانیم۸۸اینپتّبحم۸یک۸رایعم۸دخا! ۸کی۔ارتمح۸ےس۸اطع۸رفام،

 ۔اطع۸رفام،۸ٓانیم۸ایدہےس۸ز۸ءتبحم۸مامؾ۸اایش۸ے۸ہک۸اے۸دخا!۸ےھجم۸اینپ۸ومضمؿ۸ یھ۸ہی ںیم۸ثیدح

تبحم۸رپ۸۸یس۸یوھتڑ۸یک۸ےس۸ولعمؾ۸نوا۸ہک۸قح۸اعتٰیل۸ہفیرش۸ثیِ ااحد۸اضمنیمِ ۸اؿ

ولطمب۸ے۸وج۸۸رایعم۸ے۔۸تبحم۸اک۸فہ۸اناکیف۸ےیلےک۸۸نیے۸افر۸د۸انقتع۸رکان۸تخس۸انداین

۸هللا۸افر۸ٓاک۸یلص۸،ے۸ایفملس۸ ے۸دخاےئ۸اپک۸ےس۸بلط۸رفام۸ہیلع۸هللا۸۸ارکؾ۸یلص۸روس۸ِؽ 

۸داع۸امگن۸رک۸درالص۸ںیمہ۸ہیٓاک۸وت۸۸،اقمؾ۸احلص۸اھت۸ہ۸ہی۸اک۸یدخافدن۸فملس۸وک۸وت۸تبحمِ ۸ہیلع

 ۔فرح۸اماگن۸رکے۸۸ایستّما  ۸یامانگن۸اھکسےئگ۸ہک۸امہر

 زربدےتس   ف۸  ےتسم۸   یتسم   ےکی  وگہش  رہ

 اشاہہن    اسرغ۸   اب۸    رسےتسم۸    اسیق    فا 

ےس۸وت۸۸۸ابینطةسن۸ِؿ قشع۸افر۸اضیف۸ٓاک۸ےک۸امکالِت ۸!زییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

وغشمؽ۸رظن۸ٓاات۸ے۸۸ذرک۸قح۸ںیم۸ویاہنرستسم۸ف۸د۸نو ۸وکیئ۸اتھکیفرػ۸د۸یک۸سج۸وگےش

 ۔نوےئ۸رظن۸ٓاےت۸ںیہ۸ےیلرستسم۸اسرغ۸اشاہہن۸۸نو ۸ہک۸ٓاک۸اسیق۸اتھکیافر۸رھپ۸ٓاک۸وک۸د

ؾ۸اافلظ۸مام۸ہی ہفریغ۸افر۸اسیق۸ف۸وبس۸ف۸مخ۸ف۸رصایح۸ف۸اجؾ۸ف۸انیم۸ہنرمخ۸ف۸امخرف۸اخیم۸ہن،:اسرغ۸ف۸امیپاابتنہ

رےتہ۸ہکلب۸وقنمؽ۸۸ںیہن۸ابیق۸ںیم۸ٰینعم یوت۸فہ۸اےنپ۸وغل۸بج۸اامعتسؽ۸نوےت۸ںیہ۸وصتػ۸ںیم

۸توک۸ذل۸رفح افر۸بس۸اک۸الخہص۸رصػ۸اانت۸ے۸ہک۸ابعدت۸ف۸ذرک۸ںیم۸نواجےت۸ںیہ۸االطصیح

ارغتساؼ۸افر۸۸نوات۸ے۔۸یھبک۸ؿرسفر۸افر۸وکسؿ۸ف۸اانیمط۸اخص۸مسق۸اک۸کیے۸افر۸ا۸اطع۸نویت

قح۸افر۸۸اغبل۸نواجات۸ے۸افر۸ااضحتسرِ ۸احؽ۸ یھ۸وکیئ۸ے۸افر۸یھبک۸نواجیت۸ یھ۸یس۸یےب۸وخد

رک ے۸ےک۸۸ؿوک۸ایب۸تاحالت۸ف۸ایفیک۸ہ ے۸۔۸اؿ۸ریتہ۸قح۸ےس۸رفح۸رہ۸فتق۸ابفیک۸ٔیوضحر

ے۸اؿ۸۸فہلیس۸وچ ۸ہکف۸رمدش۸۸افر۸خیش۸رکاؾ۸اافلظ۸ذموکرہ۸وک۸اامعتسؽ۸رکےت۸ںیہ۸ےئوصایف۸ےیل

 ۸اف۸ر۸ہبشم۸ہب۸ںیمہبشم۔۸سپ۸ںیہ۸ےتیدے۸د۸ےس۸ہیبشت۸اےس۸اسیق۸ےیلوتمعن ۸اک۸اس۸۸ابینط

۸    اس۸فرح۸اک۸اجمز۸رملس۸انمتبس۸اف۸ر۸دقر۸رتشمک۸ے۸افر۸نف۸ںیم۸زجیئ۸یس۸اینت۸رصػ
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فل۸ ے۸اھکل۸ہک۸الہ۸اظرہ۸اؿ۸ےس۸ارقح۸ؤم۸ومضمؿ۸اس۸فہج۸ہی۔۸الہ۸نف۸اامعتسؽ۸رکےت۸ںیہ

۸ےس۸وغل ۸اپزیک۸یک۸ٰینعم یاافلظ ۸اؿ ۸رک۸اضمنیم۸ہفرػ ۸بوسنب ۸ہن ۸رضحتںیوک ۸          ۔

اجفے۸۸اراشد۸رفامےت۸ےھت۸ہک۸سج۸نف۸اک۸اطمہعل۸ایک۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یاالتم۸ومالان۸اھتون۸میکح

 ۔کت۸ادراک۸اننکمم۸ے۸ہحیحص۸ے۸فرہن۸افممیہ۸یرضفر۸ت۸ےس۸ٓااگہاالطصاح۸اس۸نف۸یک

 یرپزیہ  ہچ۸ قلخ۸  از۸   زییربت رحمؾ۸   اے

 اتفہن ف۸  ہنتف۸  دص۸   یادنگف  در۸  ہک۸   اونک 

 رتہمج۸فرشتحی:
ِ
۸ف۸رعمتف۸رضحت۸سمش۸ربت۸ارسارِ ۸اے۸رحمؾ !بج۸ٓاک۸ ے۸زییولعؾ

انب۸راھک۸۸ویاہنف۸د۸اؿقلخ۸وک۸اےنپ۸ٓاہ۸ف۸انول ۸اف۸ر۸درد۸ابنط۸ےس۸رس۸تشگ۸ف۸رستسم۸ف۸ریح۸کیا

۸ولعمؾ۸نوات۔۸)اب۸اؿ۸اطنیبل۸ے۸وت۸ٓاک۸اک۸قلخ۸ےس۸انکرہ۸شک۸نوان۸اب۸انمبس۸ںیہن

۸االص۸رتتیب۸افراؿ۸یک۸ےیجیکاوحاؽ۸رپ۸رمح۸ےک۸ ولخمؼ۸ےس۸راہطب۸عطقنم۸ہن۸۸ےیلےک۸۸حف

ب ۸ہی()رفامےیئ ب
ل

 

اومالان ے۸غ

ع

اکچ۸فرہن۸رمدش۸ےس۸۸سگرہک۸افرپ۸۸ے۸اسیج۸اطخب۸ایک۸احؽ۸ںیم۸ۂ

 رکان۸الخػ۸ادب۸ے۔(۸ابںیت۸یسیا۸احتل۸نوش۸ںیم

 ااعشر۸بختنم

 رپدہ رسا۸  وسےئ۸  از۸  زیادےرپ   رفز۸    رہ

 ٓافردہ  در۸  رصق۸  در۸  را۸   افی رح   ف۸  امرا

۸اعمل۸بیغرتہمج۸فرشتحی: ۸رفز ۸رپ۸۸یفلتخم۸اشؿ۸ےس۸امہر۸اہیہٰل۸تےس۸ایلجت۸رہ ارفاح

سج۸ےس۸ھجم۸۸ںیہ۸ےس۸فشکنم۸نورہ۸ےک۸ضیف۸رۃمحاہلل۸ہیلع۸زییربت۸نیرضحت۸سمش۸ادل

 ۔ے۸یرپ۸احتل۸فدج۸اطر۸اسنیکل۸رگیرپ۸افر۸د

م

 

بست
ح

 رگید  رگج۸  ؿ۸اتسب  نم۸  را۸  رگجت۸  

 ژپرمدہ  ف۸ رفہہب۸ اے۸  یٓار  ریزب  ریش ات

۸قح۸اعتٰیل ۸یک۸ػفر۸یک۸ومالان ۸ہک۸اے۸اطبل!ںیم۸رفامےت۸ںیہ۸ؿتمکح۸ایب۸ےس۸اجمدہہ
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ہک۸اس۸رگج۸ےک۸دبےل۸ےھجت۸دفرسا۸ رکات۸نو ۸ےیلرگج۸اک۸وخؿ۸اس۸۸ےاجمدہات۸ےس۸ریت

۸فرح۸زبدؽ۸وت۸ریش۸یک۸اطتق۸ےس۸اے۸ارسفدہ۸افر۸رفابہ۸وقت۸فاال۸رگج۸اطع۸رکف ۸سج۸یک

 ۔۸رُبے۸اقتوض ۸رپ۸وت۸اغبل۸ٓااجفےرکےل۸افر۸سفن۸ےک۸ریسفن۸وک۸ز۸ےسیج

 رفزہ      امہ۸         ٓادم۸      ابد۸       ابمرک

ب     رس۸      از۸      الکہ۸     رکدؾ۸     رظن
ت

ااد

 

تفب
ی

 

 رفزہ   رمہاہ۸      اے۸     ابد۸  وخش۸   رتہ

 رفزہ   اشہ۸     ٓا    رکد۸   تسم۸   را۸   رسؾ

۸ابمرکرتہمج۸فرشتحی: ۸رے۸ےھجت۸)!اے۸راضمؿ ۸وخش ۸وت ۸افر ۸نو      ینعیےھجت۸ابمرک

۸د ۸راضمؿ۸ ے۸ریم۸رس۸ےس۸رگیئگ۸وٹیپ۸یےس۸ریم۸ےنھکیالہؽ۸راضمؿ( ۸اشہ        رس۸۸ےافر

 ۔ایوک۸تسم۸رکد

 ہ   اجتسمب۸ ہم۸  ںیادنر  اہ۸  داع

     را۸    اہ۸   کلف
ّ
 رفزہ   ٓاہ۸    ددبر

ٓاہ۸ٓاامسؿ۸وک۸۸ے۸افر۸رفزہ۸داریک۸وخب۸وبقؽ۸نویت۸داع ابمرک۸ںیم۸اس۸امہِ ۸فرشتحی:رتہمج

 ۔ے۸ومالےئ۸رعش۸کت۸اجیت۸نویئ۸اھپڑیت

 ہن   نم۸  رپفرد۸  دؽ۸  رب۸  دؽ۸   ایب

 ہن  نم۸  زرد۸   راخؿ۸  رب۸ رخ۸  ایب

رکدہ۸بلق۸رپ۸اانپ۸دؽ۸۸رتتیب۸ےافر۸ریم۸اے۸وبحمب۸رمدش!۸ٓاک۸ٓاےیئرتہمج۸فرشتحی:

۸۔۸اس۸رعش۸ںیمدےیجیزرد۸رشخر۸رپ۸اےنپ۸رشخر۸ابمرک۸وک۸رھک۸۸ےافر۸ٓاک۸ریم۸دےیجیرھک۸

 ۔دروخاہ ۸ے۸یک۸افر۸وتہج۸وصخیص۸وصخیص۸تیرمدش۸ےس۸انع

 اعمل   رگؾ۸   وت۸   از۸   ف۸    یوخردیش    وت

 ہن    نم۸   رسد۸   ٓاہ۸   رب۸   اتشب۸    ےکی
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اعمل۸۸کیہک۸ا۸رعمتف۸ےک۸ٓااتفب۸ںیہ۸ٓاک۸وت۸!زییربت۸نیاے۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

۸ے۸ ۸نوراہ ۸ضیف۸ینعیٓاک۸ےس۸رگؾ ۸ے۸ٓاک۸اک ۸نوراہ ۸اے۸ٓااتفب!۸۸،اعؾ ۸رکؾ           ازراہ

 ۔دےیجیٓاہ۸ِرسد۸رپ۸رھک۸۸یاعشع(۸ریم۸اتشب۸)رگیم۸یس۸یوھتڑ

 یرب۸ٓار     ایدر   از۸    ہک۸   وجرہ۸    ازا 

 ہن     نم۸    رگد۸   رُپ۸   رفمےق۸  رب۸    ایب

۸ےنچ۸ںیہ۸رعمتف۸ےس۸وج۸ومیت۸ایےئ!۸ٓاک۸ ے۸درزییربت۸نیاے۸سمش۸ادلہمج۸فرشتحی:رت

۸ف۸ابغر۸ےس۸اعےٹ۸نوےئ۸رس۸رپ۸رھک۸۸ےافر۸ریمٓاےیئ   اس۸اک۸۸ویاہنرس۸د۸ہی ینعی دےیجیرگد

 ۔قحتسم۸ے۸ایدہز

    نم۸     یہنب    ہک۸   رشےط۸   رہب

مغ

م

تغ ی

 

 ہن  نم۸  وخرد۸  در۸  نم۸  رشط۸   نکیل   ف

ےھجم۸وظنمر۸۸رںیھک۸ےیلےک۸۸رتتیب۸ابینط۸یاے۸رمدش!۸ٓاک۸وج۸رشط۸ریمفرشتحی:رتہمج۸

ٓاک۸اےنپ۸رکؾ۸ےس۸۸رشط۸وک۸ یھ۸یریم۸نو ۸نکیل۸ہلمج۸رشاطئ۸اک۸اپدنب۸ف۸عیطم۸ے۸افر۸ںیم

 ۔افر۸فہ۸رشط۸وجارہ۸رعمتف۸اک۸اطع۸رکان۸ے۸ںیاطع۸رفامد۸یوظنمر

 تسم   رسؾ۸   رگدد۸    یم   ہن۸   اجےم۸   رہب

    ہب

ی 

 

 

تش ی

 ہن     نم۸   رگد۸  وخ   ےئم۸   زا ۸   م

 فا ی۸نوات۸ٓاک۸وت۸ےھجم۸زیت۸رس۸تسم۸ںیہن۸ا!۸رہ۸اجؾ۸ےس۸ریمزییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

۸ہی۔۸رماد۸(۸الپےیئےس۸دنت۸وک۸ذحػ۸ایک۸ی)۸ےئم۸وخ۸۸درالص۸ےئم۸دنت۸وخ۸ے۸،۸رضفرت۸رعش

    اطبل۸ ے۸رضحت۸۸کیہک۸ا اسیج۸اقمؾ۸ےھجم۸اطع۸رفامےیئ۸نیے۸ہک۸قشع۸ف۸تبحم۸اک۸دنلب۸رت

 ؎  اھت۸ہک۸۸۸۸وک۸اھکل۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸یاھتون۸خیش

 دےیجی رھب  اریم  ہنیس ےس۸ ٓاگ۸  یک قح۸  قشع

 ؎  رضحت۸وخاہج۸اصبح۸رفامےت۸ںیہ۸افر
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 ںیہ      ای اگنچر    ہک۸    ے۸    وہل۸    ںیم    روگ 

 

 ںیم دؽ۸  ےریم  ایک  اید وھپکن۸ اج ۸ وسہتخ۸  اے

 ںیم دؽ۸  ےریم  ایدر اک۸ ٓاگ۸ اک۸ زؿ۸ ۸ہلعش  ے

 

 راہ     ےب۸     ف۸    راہ۸   اگتشگؿ۸   اایمگ

 اشنہشہ    وخادن۸      یم    ابز۸    را    امش

۸اشنہشہ۸یقیقح۸نو۸ہک۸ںیہمت۸یاے۸مگ۸اگتشگؿ۸راہ۸افر۸ےب۸راہ۸ولوگ!۸وخربخشرتہمج۸فرشتحی:

 ۔افر۸البرے۸ںیہ۸رفامرے۸ںیہ۸ایدرھپ۸

 اخہن   ہب۸  ٓا   ابز۸     دش۸     اگہ۸     ۸ےب     دال

 ابشاگنہ     اخہن۸    وسےئ۸     دیٓا   رتک۸     ہک

فرػ۸وتمہج۸نواج۸ہک۸فہ۸۸نورک۸اخقل۸یک۸وسکی!۸وت۸قلخ۸ےس۸۸اے۸دؽ۸ےب۸فیکرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ھجت۸رپ۸رکؾ۸رفام۸نوان۸اچےتہ۸ںیہ۸وبحمب۸یقیقح

 ٓان     ٓارخ۸     دیٓا     انقمسیط     ہب

 اکہ       ںیقی       دیٓا    اب۸ رہک    ےئوسب

فرػ۸فالص۸۸اجات۸ے۸افر۸اھگس۸رہکاب۸یک۸ےک۸اپس۸ٓاہ۸ولاہ۸ابالٓرخ۸انقمسیطرتہمج۸فرشتحی:

فرػ۸ہک۸اس۸اک۸الص۸رمزک۸ے۸وتمہج۸۸رفح۸اعمل۸ارفاح۸یک۸یفرح۸امہر۸ے۸۔۸ایس۸نواجیت

 ۔ے۸افر۸تلفغ۸ےک۸رپدے۸اچک۸نوےت۸اجرے۸ںیہ۸اجرہ۸نویت

 اشکددن     رب۸    رگدف ۸    دراگہ۸    ونک 

 ٓاہ   ف۸  انہل۸   از۸   کلف۸  دش۸   اعزج۸    ہک

۸زار۸ہیرگ۸یک۸اعنیقشرتہمج: ۸در۸یف ۸رپ ۸انول  ۸ف ۸ٓاہ ۸افر۸۸ایےئافر ۸نوا ۸وجش            رتمح۸وک

 ۔ایوک۸اشکدہ۸رفامد۸ٓاوغش۸وبقتیل

 اذملنیبن    این     از۸   رلزد۸    رعش
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 ۔ا ۸ےس۸رعش۸اکےنپن۸اتگل۸ےرانگہ۸اگ انۂلرتہمج:

 فدل   رب۸   امدر۸    ہک  رلزد۸  انچ ۸  ٓا 

 دشک   یم    اببال۸     دریگ    اش ۸  وگش

ے۸رتمح۸۸رپ۸ام ۸اکیتپن۸ا۸س۸فرح۸رعش۸اکاتپن۸ے۸سج۸فرح۸رفےت۸نوےئ۸ےچبرتہمج:

 ۔ے۸ااھٹیتیل۸افر۸اس۸اک۸اکؿ۸ڑکپ۸رک۸وگد۸ںیم۸۔ےس

ابراگہ۸۸یک۸ٓاہ۸ف۸انہل۸وک۸قح۸اعتٰیل۸یف۸زار۸ہی۸ہک۸رگے۸ہیمامؾ۸ومضمؿ۸ابال۸اک۸احلص۸

 ۔ے۸وبقمتیل۸یڑب۸ںیم

۸  در   یوش  ٓا   الہ۸  وچ 

 

 مت
فہ

 دیٓا   

 اگہ رحس    رمداؿ۸      دنیوگ     یم    ہچ

۸اکلم۸یک۸خیش۸دقؾ۸روھکےگ۸افر۸ یس۸راہ۸ںیم۸اشہن۸یک۸اے۸ولوگ!۸بج۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

رھپ۸۸نویگ۸ادیپ۸اتیلہ۸۸ف۸لغش۸رکفےگ۸وت۸اؿ۸ابوت ۸وک۸ےنھجمس۸یکرہ۸رک۸ھچک۸دمت۸ذرک۸تبحص۸ںیم

 ۔ ےتہ۸ںیہ۸)رمداؿ۸رحساگہ۔۸دجہت۸زپےنھ۸فاےل(۸ایک۸ویا ےےک۸د۸هللا۸ہیولعمؾ۸نواگ۸ہک۸

 را   اج ۸  داہؿ۸  اشکب۸  را۸  داہ ۸   ںیا  دنب۸  رب

۸   دف۸   رہ۸   ات

 

مت
ل
 وناہل   ےکی   رگدد۸  زد۸   اع

رکف۸افر۸رفح۸اک۸ہنم۸اشکدہ۸رکف۸۸راایتخ۸اخومیش۸ینعیہنم۸دنب۸رکف۸۸ہیوگ!اے۸ولرتہمج۸فرشتحی:

 ؎  ہمقل۸ولعمؾ۸نواگ۸۸کیےک۸اسےنم۸ا۸رفح۸ےک۸اعمل۸فعیس۸یاہمتر۸دفون ۸اہج رھپ۸

 اھت زدنا ۸   یھ فتعس۸  ںیاب  اعمل۸  ےھجم۸  وج۸  ایک  بجع

 اھت  اب ایب اک۸ سج۸ اکم ۸ ال نو ۸ فہ۸ وت۸   یھ  فیشح  ںیم

د                                                                           

 

ت
 فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمب

 ہ   ایےئدر رباثمؽ۸ دؽ۸ ولخت۸ ہک۸  دبا 

ۂ     وخب۸    رہگ۸اہےئ۸    رحب۸    رعق۸    ہب

 

فب
ش
 ان
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۸یتوم۸نیرتہب۸ںیم۸رہگایئ۸دؽ۸اک۸ولخت۸دکہ۸لثم۸ ردنر۸ے۸افر۸ ردنر۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ںیہ۸زپیت۸ااھٹین۸ وجایت۸یک۸فاےلهللا۸۸ یس۸وغہط۸اگلان۸ٓااسؿ۸ںیہن۸رحب۸دؽ۸ںیم۸نکیل۸ںیہ۸ہوپدیش

    در۸   راہ۸   تسہ۸   فرےف۸  رہ۸  ہچ  ارگ

 

ش
ب طلی

 

 ہتسخ     یوش     ازا ۸     وجبیئ     دفر۸     رباہ

 ے۸دفر۸وت۸!اے۸اخمبط۸نکیل۸رہ۸فرػ۸ںیہ۸راںیہ۸بلط۸یک۸یک۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

۸راہتس۸اایتخ ۸اک ۸رق۸ایک۸ردراز ۸ے۸۔ ۸راہتس۸رمدش۸اکلم۸۸بیے۸اس۸فہج۸ےس۸ہتسخ۸نوراہ              اک

 ۔ف۸تنس(۸ےس۸اتلم۸ے۸تعی)عبتم۸رش

 اخرے  از۸ صخ۸ ہب۸ اج ۸ دؽ۸ نبلگ۸   اؿ

 دلگہتس   زہار۸     اخرے۸  ز  وت۸  دال۸   ںیب  ہب

۸فرشتحی: ۸ےک۸الگب۸ںیمرتہمج ۸اکوٹن۸دؽ ۸ربداتش۸رکےک۸ہتسخ۸نویئگرفح ۸مغ ۸اک        

۸دؽ۸نکیل ۸اجمدہات۸ےک۸دصےق۸ںیم!اے ۸رعمتف۸اہیہٰل۸اؿ ۸ف    ےک۸زہارف ۸۸رقب

 ۔ےل۸ھکیدلگےتس۸وت۸د

 تقشم   دح۸   ےب۸   وج۸    نویگ    ںیم   ےنچنہپ

 نویگ    ہن۸    ااہتنیئ   ایک     یھ   راتح۸    وت

 ہیلع رۃمح۸اہلل جمفب

 ب۸اک۸درتخ۔تغل:۸نبلگ:۸الگ۸ح

 اشکبدہ    ہچیدر   دص۸   دؽ۸   ف۸    دیہد   فراےئ

 دیہد     امس۸    دص۸   رہتف۸   ںیرب   رچخ۸    ربفؿ

ڑکنف ۸فدؽ۸ےک۸العفہ۸۸دیہ!۸ٓاک۸ ے۸اےنپ۸دزییربت۸نیاے۸رمدش۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

    ۔۸رماد۸رقب۸ںیہ۸ےھکیٓاامسؿ۸دڑکنف ۸افر۸اس۸ٓاامسؿ۸ےک۸العفہ۸۸وھکؽ۸رےھک۸ںیہ۸ےچیدر۸ہیفخ

 ؎  ہک۸ٓاامسؿ۸اس۸ےس۸رحمفؾ۸ںیہ۸ںیہ اہیہٰل۸تایلجتف۸
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 دیشک   ہ ۸  وتاؿ۸  ہن۸   اام ت۸  ابر۸   ٓاامسؿ

ارقغ

ع

 زددن       ویاہند     نم۸  انبؾ۸   افؽ۸    ۂ

اافر۸رقغ۸ٓاامسؿ۸ہن۸ااھٹ۸اکس۸افر۸ڈر۸ایگ۸اام ت۸قشع۸اہیہٰلرتہمج:

ع

ےک۸انؾ۸الکن۸۸ویاون افؽ۸مہ۸د۸ۂ

اُن  ابر۸ااھٹ۸ایل۸ہی ے۸۸ااسنؿ۸ینعی سر
 
 ن
 
ا اال لرھر مر حر  ۔ور

افر۸اؿ۸۸رکاؾ۸ےک۸اقمامت۸ام۸وفؼ۸االالفک۸نوےت۸ںیہ۸ےئسپ۸ولعمؾ۸نوا۸ہک۸افایل

 ۔االفک۸ےس۸زادئ۸ے۸تمیق۸یک

 رخفس  شیپ  داہن۸  وچ۸  اعمل۸  دف۸ قشع۸  شیپ  ہب

 دیہد    ایربک    اپک۸      رظن۸      دںو    ںینچ

رمغ۸ےک۸اسےنم۸۸ے۸ےسیج۸یسیاثمؽ۸ا۸یک۸دفون ۸اہج ۸قح۸ےک۸اسےنم۸اعقشرتہمج۸فرشتحی:

گ۸اتیل
 
 ؎ ٓاوھکن ۸اک۸اقمؾ۸نوات۸ے۸۸۸۸دیہد۸ایقح۸انشس۸ربک۸یہیے۸۔۸۸داہن۸نو۸ہک۸بج۸اچاتہ۸ے۸خ 

 وشک    ےم۸      نو ۸     اکچ۸     دے۸    اعمل۸      دفون 

 یگ   ۸اجےئ    ی    ایک   ےس۸    مت۸   ےم۸     رگا ۸     ہی

 رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸جمفب                                                                                 

 ںیم    اگنہ۸   وکیئ  ہن۸  اب۸  ے۸   اگنہ۸    ںیہک   ہن۸    اب

 ںیم   اگہ۸  ولجہ۸   یک   نسح۸   ںیم  نو ۸  نوا۸   ڑھکا۸    وحم

ر                                                                                                    

 

ت
 اص

راتہ۸۸روک۸ایت۸ےنیہک۸اعقش۸قح۸راضےئ۸قح۸اک۸اطبل۸نوات۸ے۸افر۸دفون ۸اعمل۸د۸ہی رماد

   ؎۸  زبرگ۸اک۸رعش۸ے۸۸۸کیے۔ا

 تفگ        اعمل۸       دف۸      رہ۸       وخد۸      تمیقِ

 ونہز      ارزاین         ہک۸       نک۸    ابال۸     رنخ

۸ز۸رفامیئ۸دفون ۸اہج  تمیق۸ٓاک۸ ے۸اینپ۸!اے۸دخارتہمج: ہک۸۸ےیجیک ایدہے۸رنخ۸افر

 ۔رےتھک۸ںیہ۸تقیقح۸ٓاک۸ےک۸اسےنم۸ایک۸ یھ۸دفون ۸اہج 
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 زال   اہ ۸  ہک۸  ےسک۸  انشدس۸  ہک۸  را۸    اہٰل

 دیہد   الب۸    اعےقش۸    وگب۸  اہ ۸   ہک۸   زال

 ؎۸  وک۸ال۸اہٰل۸ےس۸متخ۸رکات۸ے۸راچہپاتن۸ے۸وج۸اایغ۸دخا۸وک۸فہرتہمج۸فرشتحی:

 دؽ    راایغ   ابش۸   دفر۸   ابلط۸   ااکفر۸    ابش۸     دفر

 دؽ  درابر۸    ےیل   ےک۸   وخاب ۸   اشہ۸  ے۸   راہ۸     جس

د                                                                         ت

 

 فیالعہم۸دیس۸امیلسؿ۸ن

 ؎  ہن۸رکاکس۸فہ۸قح۸وک۸بک۸اپاکس۸۸۸۸قح۸ےس۸اےنپ۸بلق۸وک۸اخ ی۸وج۸ریغ۸افر

 نویئگ     رتصخ۸      ےس۸       دؽ۸      انمت۸      رہ

 نویئگ     ولخ۸ت۸     وت۸     اب۸    ٓااج۸      وت۸     اب

د                                                                                  

 

ت
 فبمب

البؤ ۸وک۸ہن۸ربداتش۸۸اپاتکس۸بج۸کت۸ہک۸اجمدہات۸یک۸ںیہن۸الخیص۸ےس۸وکیئ۸هللا۸ریغ۸افر

 ۔اجنت۸اپاتکس۸ے۸ہ۸دیہرکے۔۸البد

 تفگ   را۸  ںید  الصح۸  ف۸  ریمض  اشکدہ۸  داہ 

 د  اے۸  نم۸  تایح    وتیئ
 
 دیہد    دخا۸     دیہ

۸وج۸ومالان۸ےک۸وبحمب۸رقیف۸ہیلع۸هللا۸زروکب۸رۃمح۸نیرضحت۸الصح۸ادلہمج۸فرشتحی:رت

 داہ ۸اشکدہ۸اے۸د۸ہک۸اے۸ریمض۸ایےھت۸اؿ۸ےس۸رفام
 
۸د۸دیہ      ےیلامہرے۸۸!۸ٓاک۸ہ۸دیہدخا

 ۔ںیہ۸اہبر۸زدنیگ

 ہایس  ٓاب۸ رعق۸  ز  ٓادم۸  رب۸  ٓااتفب۸   وچ 

 لل  ا          ال ر ا            ٰلر ا          الر    ونش۸   ذرہ۸     ذرہ۸   ز

ةسن۸۸ینعی ردنر۸ےس۸ٓااتفب۸قح۸ولطع۸نوات۸ے۸۸کیبج۸بلق۸ےک۸اتررتہمج۸فرشتحی:

ٓافاز۸۸یکالل ال اٰل اال  اکانئت۸ےس۸ۂوت۸اسکل۸رہ۸ذر۸ےک۸اونار۸ولجہ۸نگف۸نوےت۸ںیہ۸هللاعم۸ا
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۸اینپ۸ینعیاتنس۸ے۸ ۸فہ   ارالر  ے۸ہک۸اتھکید۸یہیاعرافؿ۸رظن۸ےس۸۸احًال۸ذفًاق۸فدجاًان
ُ 
ٍئ  کُل ی                      شر

لر  ل   للر  امرا خر  ۔ںیہن۸ابیق۸ے۸افر۸وساےئ۸دخا۸ےک۸وکیئ۸افین۸ےشوسا۸رہ۸۸ےکهللا۸۸براط 

 دیٓا  اج ۸  ٓااتفب۸  وچ   ہک۸   ذرہ۸  اجےئ۸   ہچ

 الکہ     ف۸     ابق۸    وخد۸    رںوددن۸   ٓااتفب۸    ز

نوات۸ے۸وت۸۸بج۸بلق۸اسکل۸رپ۸یلجتم۸۸یقیقحقلطم۸ونرِ ۸ینعیفہ۸ٓااتفب۸اجؿ۸۸رتہمج۸فرشتحی:

۸ِٗاشہن۸سمش۸ف۸رمق۸قح۸اعتٰیل۸ہی ینعیے۸۔۸۸ اتاڑا۸د۸وک۸ یھ۸ابق۸افر۸وٹیپ۸اہج ۸اتب۸یک۸اس۸وخردیش

 ؎  ہکلب۸اکدعلؾ۸ولعمؾ۸نوےت۸ںیہ۸ےک۸ونر۸ےک۸اسےنم۸امدن۸افر۸ےکیھپ

 ربدشک     ملع۸    زعت۸     اطلسِؿ       وچ

 دشک    در۸    دعؾ۸    بیجب    رس۸    اہج 

ڈاؽ۸۸دعؾ۸ںیم۸ے۸وت۸اکانئت۸اانپ۸رس۸بیج۸ِ اتبج۸فہ۸اطلسؿ۸زعت۸اانپ۸ڈنھجا۸رہلادرتہمج:

 ۔ے۸یتید

 اجانۂ  انچ ۸  شیپ  ےسک۸    دیوگ   دؽ۸  ف۸   اجؿ۸   از

 ربے  ںیمیس انچح۸  شیپ   یس  دیوگ زر۸  ف۸  میس ز۸ف

 
ِ
رہ۸اجمدہہ۸۸ینعیف۸اجؿ۸اک۸ذترکہ۸وکؿ۸رکات۸ے۸۔۸الزفاؽ۸ےک۸اسےنم۸دؽ۸۸ےک۸امجِؽ ۸یقیقح۸وبحم۸ب

 ۔انیدے۸د۸ہک۸اجؿ۸ یھ۸وک۸وگارا۸رکان۸ٓااسؿ۸ے۸یتح

 یھت    یک    ایس    نویئ    ید    ید    اجؿ

 نوا    ہن۸    ادا۸   قح۸ہک۸۸۸۸۸۸ے۸   ہی   وت۸    قح

 ۸اس
ِ
 راتھک۸ے۔۸ٰینعم ف۸زر۸اک۸ذترکہ۸ایک۸اہج ۸رففز۸ےک۸اسےنم۸میس۸وبحمب

 داہ  ںودے۸  را۸  قشع۸رگاکم ۸ ف۸ دشے۸وکؿ۸۸ ہمقل

 درے ںودے۸ را۸ رگ۸قشع۸ رسف۸را ۸ دبدنے۸۸دراب 

ہمقل۸نوات۸افر۸ارگ۸۸کیا۸ےیلاس۸ےک۸۸دفون ۸اہج  ہیارگ۸قشع۸ےک۸ہنم۸نوات۸وت۸رتہمج۸فرشتحی:
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دنم۸نوےت۔۸رماد۸ ڑبے۸ڑبے۸رسدار۸وخاشہ۸ےیلےک۸۸درابین۸قشع۸اک۸درفازہ۸نوات۸وت۸اس۸یک

اجمز۸درا۸لص۸افقس۸ے۔۸۸اجمز۸درالص۸قسف۸ے۸افراعقش۸ِقشع۸ِوی ۸ہک ،ے۸قشع۸یقیقح

افر۸۸نواجےت۸ںیہ۸ذلیل۸اگنہ۸ںیم۸دفرسے۸یک۸کیفہج۸ے۸ہک۸افلع۸افر۸وعفمؽ۸دفون ۸ا۸یہی

طلغ۸ے۸۔۸۸ے۔۸ذٰہلا۸قسف۸اک۸انؾ۸قشع۸رانھک۸ہ۸یتھکیاگنہ۸ےس۸د۸۸یکذتّل۸اںیہن۸ یھ۸اکانئ۸ت

  :اراشد۸رفامےت۸ںیہ۸قح۸اعتٰیل

رۡن ُز    نر ارَفر
ا ی ن  سر ُه حر

ٰ
ا
ر
رل    فرر ُ َعر

:
ٓ
ۡو
ُ
  س
ٗ
12  لر

؎

 

ے۸۔۸۸اتھکید۸ےش۸وک۸ایھچ۸یے۸وت۸فہ۸رُب۸ اترکد۸نیوک۸زم۸رُبایئ۸ؿاطیش۸اگنہ۸ںیم۸صخش۸یک۸سج

 ے۸اھکل۸اھت۸سج۸اک۸انؾ۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یاھتون۸لقتسم۸راسہل۸رضحت۸خیش۸کیاس۸ومضمؿ۸رپ۸ا

ق۸نم۸اقسفل۸اھت۸زییمت

 

س
لػ

 ۔ا

 ںواتس   وسےئ۸  دیزیخ  دفاتس ۸  اے۸  اہبر  دمٓا

 رگیےد  در۸  رگننؾ۸  نم۸   وتیئ   نم۸  اہبر۸   اام

۸ابغ۸یک۸اہبر۸ٓایئگرتہمج۸فرشتحی: اب۸غ۸ف۸اہبر۸وت۸اے۸۸ےریم۸فرػ۸ولچ۸نکیل۸اے۸دفوتس!

۸ یس۸،ٓاک۸ںیہ!زییربت۸نیسمش۸ادل ۸وک۸مہ۸ہن۸د۸ٓاک۸ےک۸العفہ ۸   ےگ۔رضحت۸ںیھکیافر

۸۸ہ۸اسیےس۸ا۸ہک۸خیش۸رفامےت۸ںیہ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یوناالتم۸اھت۸میکح ۸اچےیہقلعت۸نوان

۸خیش۸)رشبہکیط ۸رش۸فایعق۸فہ ۸امرہ۸فر۸تعیعبتم۸تنس۸ف ۸رھپ۸رضحت۸وگنگہ۸تقیافر       نو(

ااکرب۸عمج۸۸سلجم۸ںیم۸اھت۸ہک۸ارگ۸ یس۸ایے۸ہک۸رضحت۸ ے۸رفام۸ایاک۸اراشد۸لقن۸رفام۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸

اامؾ۸افر۸رضحت۸العہم۸۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸ یتشچ۸نیادل۸ت۸وخاہج۸نیعم)ابرفلض(۸رضح۸ںینواجف

سلجم۸۸نو ۸افر۸ایس۸مہفریغ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یدغباد۸افر۸رضحت۸دینج۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸زغا ی

نو ۸وت۸۸ یھ۸ہیلع۸هللا۸رۃمح۸اصبح۸اہمرج۸یکم۸هللادمادا۸رمدش۸رضحت۸احیج۸امہرے ںیم

     وت۸۸رتتیب۸یامہر۸وی ۸ہک فرػ۸رے۸یگ۸اصبح۸یک۸رظن۸رصػ۸رضحت۸احیج۸یریم

 ے۔۸ےک۸اہوھت ۸ےس۸رکایئ۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸اصبح۸ ے۸رضحت۸احیج۸قح۸اعتٰیل

                                                           

 8:الفاطر   ؎۴۰
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 رمدش۸تبحصِ ۸ف۸رباکِت ۸ضویف۸ِؿ ایب۸در

 ااعشر۸بختنم

 یدربل در۸ نم۸  اجِؿ  در۸  یرپ اے۸ اہنپ ۸ قلخ۸  از

    اے
 
 زیدیا  فطل۸   رس۸ اے۸   یرتشم دص۸   زرہہ

۸ٓاک۸ولخمؼ۸ےس۸اہنپ زییدش۸ربتاے۸رمرتہمج۸فرشتحی: ابقح۸،زیا قلخ۸ےس۸رگ،!

۸۔۸اے۸قح۸اعتٰیل۸رفامرے۸ںیہ۸یافر۸ذجب۸ےس۸دربل۸وبحمتیب۸اینپ۸اجؿ۸ںیم۸یریم۸زیا ٓاف

 ۔ےک۸وبحمب۸ںیہ۸اطنیبلڑکنف ۸اہنپ ۸ےک۸احلم!۸ٓاک۸۸ےک۸ااطلِػ 

 رتا  دیٓا  رگن۸   ہریت  ہم۸  رتا۸   دیٓا  گنن۸  زرہہ۸   از

 یرف  یم  وجبال ۸  وت۸  وچ ۸  رتا۸   دیٓا  گنت۸   االفک

ازییربت۸نیاے۸رمدش۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

ع

ب

 

ےس۸اس۸دقر۸۸قح۸اعتٰیل۸رفح۸ںیم۸!۸ٓاک۸رمت

زرہہ۸۸ہیرقب(۸ےک۸اسےنم۸۸تف۸ایلجت۸هللاةسن۸)اونار۸قلعت۸عم۸آاک۸ےک۸اونارِ ہک۸۸رقمب۸ںیہ

ف۸اتر۸وسحمس۸رکراہ۸ے۸افر۸۸ہریتوک۸۸رفینش۸ےک۸ابفوجد۸وخد۸وک۸رشاسمر۸افر۸اچدن۸اینپ۸یدنلب۸اتسرہ۸اینپ

 ؎   ف۸گنت۸ںیہ۸ےک۸اسےنم۸ریقح۸راتفریزیت۸افر۸ابینط۸رفاحین۸فتعس۸ِاالفک۸ٓاک۸یک

 اھت زدنا ۸   یھ فتعس۸  ںیاب اعمل۸ ےھجم۸  وج۸  ایک   بجع

 اھت۸  اب ایب اک۸ سج۸ الاکم ۸ نو ۸ فہ۸ وت۸   یھ  فیشح  ںیم

د                                                                        

 

ت
 فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمب

 اج        ِتیفال      در۸       اہہ ۸        ٓاامس 

 اہج     رفامےئ۸       اکر۸      ف۸      اہج ۸      اںی

 

 اہہ     ابال۸      ف۸     تسپ۸     رفح۸    رہ۸     در

 اہہ        ا۸رحص         دنلب۸          اہےئ۸       وکہ
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ے۸۸افر۸وخد۸اکررفامےئ۸اہج ۸یلجتم۸ںیہ۸ہتہب۸ےس۸ٓاامسؿ۸وپدیش۸رفح۸ےک۸کلم۸ںیمرتہمج:

،۸دنلب۸۸ںیہ۸ای افر۸دنلب۸ ف۸رفاز۸ایتسپ۸تہب۸ےس۸بیشن۸ےک۸راےتس۸ںیم۸اگہریس۸افر۸رفح۸یک

 ۔۸ںیہ اہپڑ۸افر۸تہب۸ےس۸رحصا۸۸نیرت

۸تی۸ااسنؿ۸اک۸اظرہ۸وت۸اہنہک۸اقمؾ۸رپ۸رفامےت۸ںیہ۸کیا۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸رضحت۸رفیم

مامؾ۸۸رفاحتین۸ینعیااسنؿ۸اک۸ابنط۸۸ااتھٹ۸ے۸نکیل۸اکٹ۸ےل۸وت۸خیچ۸رھچم۸ یھ۸کیزمکفر۸ے۸ہک۸ا

نوات۸ے۸وہنج ۸ ے۸۸اؿ۸ہ۸وکاس۸اک۸ادراک۸رصػ۸۸نوےئ۸ے۸نکیل۸ےیکٓاامسون ۸وک۸ااحہط۸

ذرک۸ف۸لغش۸افر۸ ایاضتافر۸اجمدہات۸ف۸ر۸ایےک۸اسھت۸فاہتسب۸رکد۸ِٗاشہن۸رفح۸وک۸قح۸اعتٰیل۸اینپ

 ؎  ے۸۸۸۸ہیرعش۸۸،اابتع۸تنس۸ےس۸رفح۸وک۸رفنش۸رکایل

       را۸       اظرہش

 

 ش
ن
ا

ع

 رچخ        ہب۸      ٓارد۸        ۂ

 

 

ش

 

طی

 رچخ      تفہ۸         طیحم        ابدش۸          اب

 

 رگد  ےک۸  اخک۸  تشم۸ِ کیا  ایس  وت۸  یھبک   یھبک

 ےسگر  ٓاامس ۸   تفہ۸    نوےئ۸    رکےت۸   وطاػ

 رگجت                                                                                 

 ںیہ    ے۸سگر   ےس۸   ادرھ۸   فہ۸   یھبک   بج

 ںیہ     ے۸سگر     ےس۸      رظن۸    اعمل۸    ےنتک

                                                                              

ت

 

 رضحت۸اعرف

 ؎ ے؟۸ایک۸دتریب۸یک۸رتیق۸رفاحین

 

 نو      رکتار۸      یک      هللا      ذرک۸     ہپ۸       بل

 نو    ااضحتسر۸     اک۸    قح۸    دؾ۸    رہ۸     ںیم     دؽ

 دفاؾ    احلص۸      ارگ۸     رکےل۸     وت۸     ہپ۸     اس

 نو  اپر۸    اڑیب    ںیم     ہ    دؿ۸    ھچک۸     وت۸   رھپ
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 ۔ے۸نویت۸ےس۸رسیم۸تبحص۸ہ۸اکلم۸یک۸خیش۸دفتل۸ذرک۸ف۸رکف۸ یس۸ہی نکیل

 رفینش رب۸۸رفینش  اے۸ رپ۸تمس۸  یم ہلئسم۸  کی

 ۸یاشد ہک۸ را۸ مغ۸۸دیم۸یم را۸ اوسف ۸ ہچ۸۸اںی

م

ی

 

تکت ب

 

ات۸نو ۸رک۸ایتفہلئسم۸در۸کی!۸ٓاک۸ےس۸ازییربت۸نیاے۸رمدش۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

۸ٰیلع۸رب۸رفینش۸ہک۸ٓاک۸رفینش
ٌ
ے۸ہک۸ٓاک۸ےک۸اسھت۸بج۸ےس۸راہطب۸۸ہی۔۸فہ۸ہلئسم۸۸ونر۸ںیہ۸ونر

رکات۸اجراہ۸۸لیےس۸دبت۸مغ۸وک۸وخیش۸ےریم۸رفاحین۸راز۸ے۸ہک۸ٓاک۸اک۸ضیف۸ِاقمئ۸نوا۸ے۸وت۸ایک

قح۸ےس۸۸ذرک۸ِینعیذغا۸۸وکسؿ۸ےس۸ے۔۸وج۸رفح۸اینپ۸احینرف۸ف۸وخیش۸امطتنین۸ہیے۸۔۸درالص۸

 ۔ے۸دفتل۸اطع۸نویت۸یہیے۸اس۸وک۸۸یتاپاج

    رہ

ظ

حظ
ل
ا

ع

 رفؾ  یم   ابےغ۸  ہب۸  دؾ۸  رہ۸  رفؾ۸  اجےئ۸   ۂ

 ینزیم دؽ۸ رب دہ ۸ وچ۸ رفؾ۸  یم دؽ۸ ےب۸ ف۸ رکف۸  ےب

۸بلق۸رپ۸وتہج۸ف۸تقفش۸وصخیص۸ےاے۸رمدش!۸بج۸ےس۸ٓاک۸ ے۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

۸فتق۸ابغِ ۸رفامیئ ۸رہ۸فتق۸ےب۸رکف۸رسمت۸ںیم۸ے۸رہ ۸افر ۸فیکِنو             یےب۸وخد۸۸افر

 ۔ےس۸رساشر۸نو 

ے۸  وخب ۸   الہل
شل

 

ع

 رس۸دہن   تریح   ز۸  رنشگ۸   دنک۸   

 وسینس    از۸    دتف۸    وسنس۸    دہلک۸    از۸    دنیب   ہچنغ

۸وخؿ رک۸الہل۸نمچ۸ںیم۸ھکی!۸ٓاک۸ےک۸اونار۸ف۸امجؽ۸وک۸دزییاے۸رمدش۸ربترتہمج۸فرشتحی:

۸ے۸ ےس۸رسوگن ۸ے۸افر۸ےچنغ۸اےنپ۸اتج۸ےس۸افر۸۸تافر۸رنشگ۸ریحمغ۸گنن۸ےس۸اہن۸راہ

 ۔ےس۸دربتسدار۸نورے۸ںیہ۸وسینس۸اشِؿ ۸وسنس۸اینپ

 

 دشے   اف   ریگ  ریش  وخش۸   دمل۸ ارتش۸  اخفر۸   رگ

 ٓافردےم   ںیز   ریز در۸  زام   ںیا را۸ رن۸  ریشا 
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۸قیفر۸ِؿ اوت۸ڑبے۸ڑبے۸ریش۸ےیلاحلص۸رک۸ضدؽ۸ ے۸ویف۸ےارگ۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 زدہ۸نو ۸ےگ۔۸تاقمؾ۸رقب۸ےس۸ریح۸ےریم

 هللا۸فوصؽ۸ا ی۸ٓااثرِ ۸ِؿ ایب۸در

 دغچا      ۂا    ےتسم۸     ةلب۸    وت۸    دبی

 ریتف   اتسلگ ۸     ہب۸     اتسلگ ۸    ںوےئ۸  ردیس

دخا۸اک۸ةلب۸تسم۸نب۸اکچ۸۸ںیم۸ازؽ۸ےس۸ازؽ۸ہ۸اے۸اطبل۸قح!۸وت۸اسیق رتہمج۸فرشتحی:

وؤ ۸ اھت۸۔)ا  ۸اھت۸افر۸دہع۸فافےئ۸اتسل۸وھبؽ۸ایگ۸ؤ ۸ےک۸ادنر۸سنھپ۸ایگا ولّ ںیمداین۸نکیل
ّ
ل

وت۸ ے۸فنط۸۸تبحص۸ںیم۸فاول ۸یک۸هللا(رھپ۸بج۸اےس۸رماد۸ٓارخت۸ےس۸اغلف۸ولگ۸ںیہ

۸ا ۸افر ۸انس ۸ذترکہ              ایرفح۸وک۸تسم۸رکد۸ی ے۸ریت۸رقبوخوبشےئ۸۸یک۸اعتٰیل۸هللآارخت۸اک

 ۸وت۸رھپ۸وت۸ ے۸اتسلگِؿ 
ِ
             تبحص۸افر۸ذرک۸ف۸رکف۸۸یک۸هللالہ۸ا۸ینعی۔۸انبایل۸ہناانپ۸ٓاایش۸دخا۸ںیم۸رقب

 ؎  ف۸ابعدت۸اکزمہ۸ولےنٹ۸اگل۸۸۸

 ایرکد    اشی رپ    رھپ۸   ںیم   سفق۸  دؽ۸   اھت۸   اکچ۸    گل

 ایرکد  اتسلگ ۸     ذرکِ       وی    ے۸   مت۸    ف   ریفص    مہ

د                                                                             

 

ت
 فبمب

 یدش  ٓااتفب۸  ہک وچ ۸   ینک  ہچ۸  را۸ اتج۸  وت

 ریتف   ا  از۸   ہک   وچ ۸   یبلط   رچا۸    رمک

رکے۸اگ۸افر۸بج۸وت۸ ے۸۸وت۸اتج۸ایک۸اے۸اطبل۸قح!۸بج۸وت۸ٓااتفب۸نوایگرتہمج۸فرشتحی:

فاول ۸وک۸بج۸رقب۸۸هللا۸ینعیرکے۸اگ۔۸۸۸ف۸ اکٹ۸ایکوت۸رھپ۸رمک۸یرمک۸وتڑد۸اےنپ۸سفن۸رسشک۸یک

ےک۸۸ف۸اشزہادیگ۸اشہ۸دخاےئ۸اپک۸اک۸ٓااتفب۸لم۸اجےئ۸وت۸رھپ۸اتج۸ف۸تخت۸ف۸رمک۸ف۸ اکٹ۸ےسیج

 ۔اچےیہنواجان۸۸ولازؾ۸ےس۸ینغتسم
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ست    وگتفگےئ۸   رجن۸   نکم۸   ابش۸   ومخش

 

ح

 

ن

 

 ریتف  رہماب ۸     ایر    انچ ۸    درانکر۸    ہک

۸ہن۸وس ے۸ےک۸مکح۸ےس۸ردیجنحی:رتہمج۸فرشت ۸نو۸ہک۸ریت۸ہاخومش۸نواجافر             اپس۸۸ےہن

 ۔رہمابؿ۸وبحمب۸وموجد۸ے۸اسیک

 دنبے   این    وت۸   ںوےئ۸   ارگ۸   شیوخ   زاجِؿ 

 ددنے رپس گس۸ ہب۸ را۸ اج ۸ ف۸ دؽ۸ اوختسا ۸ وچ

۸ارگ۸ٓاک۸ےک۸اعوقش ۸وک۸اینپرتہمج۸فرشتحی: ۸رقب۸یکٓاک۸ےک۸۸اجون ۸ںیم۸اے۸دخا!

۸رفاؼ۸ےس۸لثم۸ڈہوت۸ّدش۸وخوبش۸ہن۸وسحمس۸نویت و ۸ےک۸۸یِت۸مغِ ّ

 

 
ےک۸اےنپ۸دؽ۸ف۸اجؿ۸وک۸ک

 ؎  زدنہ۸ہن۸رےتہ۸ینعی ےتیرپس۸د۸رکد

 ںیہن    وخیش   وخیش   وکیئ   ںیہن  زمہ۸  زمہ۸   وکیئ

 ںیہن   زدنیگ   ے۸  ومت۸   زدنیگ    ریغب    ریتے

 

 اتدیب   یم  ٓاب۸  رب۸   تیرف  رپوت۸  ہن۸   ارگ

 ددنے  وخر  انب۸  زرہ۸  ہمہ۸  ٓاب۸ اجبےئ

ہن۸نوات۸وت۸۸اکانئت۸ںیم۸ینعیرپ۸ہن۸نوات۸۸اک۸وہظر۸اپین۸افصہیت۸ِت ایلجت۸افر۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

اس۸اکانئت۸ےس۸فطل۸ادنفز۸نو ے۸ےک۸اجبےئ۸۸ینعی۔۸اشعؼ۸زرہ۸اھکےتیل۸ہیاجبےئ۸ٓاک۸ےک۸

وت۸ٓاک۸اک۸رکؾ۸نوا۸ہک۸اکانئت۸اک۸۸ہیےت۸رگم۸ےک۸مغ۸ےس۸لھگ۸لھگ۸رک۸الہک۸نواج۸دجایئ۸ٓاک۸یک

ہ۸ٓاک۸اک۸اشنؿ۸اتبر
ّ
 ؎ ے۸۸۸۸اہرہ۸ذر

 نمچ   اہبِر۸     ایک    یگ    اپھچےئ۸   اک۸    اس۸    امجؽ

 انریپ   ںوےئ۸  یک سج۸  یکس ہن۸ پھچ۸  ےس۸   ولگ 
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 ںیاہبر     رںیگن      یک      ولجؤ ۸     ریتے

 مہ          وسےئگ۸             ےتھکید           دےتھکی

اے۸ٓاامسؿ۸افر۸اے۸افراہکاھکیفرػ۸د۸ ےٓاامسؿ۸یکہنع۸ هللا۸ریض۸احصیب۸یدبف۸کیا:رفاتی

روسؽ۸ارکؾ۸۸ابںیت۸ہی۔۸دےیجیھجم۸وک۸شخب۸!هللارب۸افر۸اخقل۸ے۸رھپ۸اہک۸ہک۸اے۸ا۸اہمترا۸وکیئ!وجنؾ

افر۸۸۸دنسپ۸ٓاںیئدخا۸وک۸ابںیت۸یریت۸!ہک۸اے۸صخش۸ایوت۸اراشد۸رفام۸فملس۸ ے۸ںینس۸ہیلع۸هللا۸یلص

۸ےھکیفل۸رعض۸رکات۸ے۸ہک۸بج۸رات۸وک۸ٓاامسؿ۸افر۸اتسرف ۸وک۸د۔۸ارقح۸ؤمیرفامد۸ششخب۸یریت

 ۔اچےیہنوان۸۸صیرتمح۸ےک۸اہبون ۸رپ۸رح۸رکے۔۸اؿ۸یک۸لمع۸رکایل۸ہی یھبک۸وت۸یھبک

 ۸یقیقح۸قشع۸ِِؿ ایب۸در
ّ
ب  داین۸ف۸ارتحاز۸ح 

 رںودہ   وخاب۸    رما۸    ںودہ ۸    ٓادمہ۸     دفش

 اجین      رحمؾ۸     ف۸     نم۸    دالراؾ۸    اشہ۸     ٓا

ہک۸۸اھکید۸وک۸وخاب۸ںیم۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸زییربت۸نیرات۸رضحت۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

ہن۸نوات۸ہک۸فہ۸۸ وی۸اسیافر۸ا۸یا ڑاد۸ذلت۸ ے۸دنین۸اانملؾ۸یک۸یف۸ایرتز۸اس۸وبحمب۸رمدش۸یک

 ۸یاشہ۸دؽ۸ٓاراؾ۸ے۸افر۸ریم۸اریم
ِ
 ۔ے۸ارسار۸ یھ رفح۸اک۸رحمؾ

 اخبقل      ولخمؼ۸   ز     اشنتسین     وگہش۸    رہ

 اشنین     ہب۸     ؽدیب   اعقش۸   وشد۸   ہن۸   اقعن

ہ۸ارگہچ۸اخقل۸رپ۸اشنؿ۸دہرتہمج۸فرشتحی:
ّ
۸وک۸رصػ۸اشنین۸ؽدیب۸اعقش۸ِرکراہ۸ے۸نکیل۸رہ۸ذر

 ؎  اچےیہ دیاروت۸د۸اںیہن۸نویت۸رپ۸انقتع۸ںیہن

 ےلہپ  ےس۸ رشح۸ فہ۸  اک۸   دید  فدعہ۸  ںیہ   رکےت۸   ںیہن

 نویت  ںیہی  نویت  ا یھ ے۸ دض۸  یک  اتب ےب۸   دِؽ 

 



401  

  

رزی ب
ع

 

اِرِػ۸سمش۸۸ت  َمع



 

 ںیب   ادب۸  رمع۸   ددبۂب    ایب   ف۸   ربزیخ

 افین   اعمل۸    ںیاز۸  زفد   رہ  ابز۸  ات

۸ھکیاک۸ددبہب۸ف۸رک۸ف۸رف۸د۸یادب۸ِت ایح۸فاول ۸یک۸هللادلج۸ٓا۸افر۸ا!اے۸اخمبطرتہمج۸فرشتحی:

 ۔اپ۸اجےئ۸ف۸الخیص۸تبحم۸ےس۸راہیئ۸یک۸افین۸اتہک۸وت۸اس۸اعملِ

 یاریم   ذگبار۸   ف۸   اعقش۸   ف۸   وش۸   اعقش

 یاریس    دنچ۸    ات۸    ٓارخ۸    ہچب۸      اطلس 

ے۸۸اتمع۸دنچ۸رفزہ۸افین۸یاریم۸ہی،اعقش۸نواج۸اعقش۸نواج۸!اے۸اخمبطرتہمج۸فرشتحی:

۸رے۸اگ۔۸۸ںیم۸ںیکت۸وکڑے۸اخہن۸ےک۸ونکاےس۸رتک۸رکدے۔۸اطلسؿ۸نو۸رک۸بک۸ زپا

 ۔رپ۸دالتل۸رکات۸ے۸۸راطلسؿ۸ےس۸اطخب۸تقفش۸ف۸ایپ

 اپیک   وگرہ۸  وت۸   ہک۸   زیما  اخک۸  در

 یریش  رکش۸  وت۸   ہک۸   زیما  رسہک۸  در

۸رسہک۸ےس۸تم۸۸شاخک۸ےس۸تم۸ٓازیمرتہمج۸فرشتحی: ۸اپک۸وگرہ۸ے۸افر رک۸ہک۸وت

دخا۸ےس۸ونمر۸رک۸۸اصہحل۸افر۸قشعِ ۸رفح۸وک۸اامعِؽ ۸وت۸اینپ۸ینعی۔۸ے۸ںیرک۸ہک۸رکش۸ریش۸شٓازیم

ذلوت ۸۸افیناِؿ۸ہ۸افر۸مسج۸ےک۸اقتوض ۸وک۸دقبر۸رضفرت۸رپ۸اافتکرک۔۸اؿ۸وک۸وصقمد۸ھجمس۸رک۸

 ۔نویگ۸روسایئ۸ںیم۸تتم۸ہک۸ٓارخ۸عیوک۸اض۸زدنیگ۸اینپ۸ربخدار ںیم

 دیؾد   وت۸   اقمامِت   ف۸  رکاامت۸  ف۸۸لضف  ات

 رییرح   اقمامِت   ف۸  لضف۸  ںیاز  زار  ےب۸

۸اقمامت۸وک۸ںیم۸اے۸رمدش!۸بج۸ےس۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:      ے۸۸اھکی ے۸د۸رکاامت۸ف

 ۸افر۸ںیم۸اگننو ۸ےس۸رگیئگ۸یاشؿ۸ف۸وشتک۸ریم۸افین۸یک۸داین
ّ
ب  ؎  نوایگ۸ےب۸زارےس۸۸داین۸ح 
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 ے      ااسفہن۸      در۸       ااسفہن۸       زدنیگ     اعریف

 ںیہ  اجےت۸   دبؽ۸   ونعاؿ۸   ےک۸   ااسفون ۸    رصػ

 

م  اے

 

ح ش

ا

ع

 رحب ازا ۸  یوج۸دیش ہک۸۸وخردیش  ۂ

 دییدر     اب۸ونار۸     املظت۸     ۂرپد     ات

مرتہمج۸فرشتحی:

 

ح ش

ااے۸رمدش!۸ٓاک۸

ع

قح۸ےس۸ربٓادم۸نوا۸ے۔۸۸رعمتفِوج۸رحب۸ِںیہ۸وخردیش۸ۂ

۸رفح۸ ے۸ریم ۸ےافر۸ریم۸ایاچک۸رکد۸ےک۸رپدف ۸وک۸اسفنہین۸املظِت ۸ےٓاک۸ےک۸اونار

 ۔ایابنط۸وک۸ونمر۸رکد

 ر۸دش ز ہمہ۸۸رگیتف دہ ۸ در۸ ہک۸ اخک۸  رہ

 رگیتف  ہک۸   ےگنس۸   ہمہ۸  زرمد۸  ف۸ لعل۸۸دش

فہ۸۸وج۸انالہ۸لثم۸رھتپ۸ٓاات۸ے۸دنچدؿ۸ںیم۸تبحص۸ںیم۸اے۸رمدش!۸ٓاک۸یکرتہمج۸فرشتحی:

ے۸سج۸فرح۸ےس۸ولاہ۸۸انبیت۸تبحص۸اخک۸وک۸ایمیک۸ٓاک۸یک۸ینعیلعل۸ف۸زرمد۸نواجات۸ے۔۸

 ؎  اپرس۸رھتپ۸ےس۸لم۸رک۸وسان۸نواجات۸ے۸۸

 دش     ٓاانش۸     اپبرس۸     ہک۸     ٓان

 دش    الط۸      وصبرِت      اوفلر۸     یف

 یقیقح۸قشع۸ِٓااثرِ ۸ِؿ ایب۸در

 یوش اہج ۸  رچاغِ  ف۸ ٓااتفب۸ ہک۸ ٓا ۸  اے

 یوش  اج ۸   ف۸   ٓایئ  در۸   رمدہ۸  انکر۸  ادنر

 ۸ینعی ٓااتفب۸ںیہ۸ےیلاکانئت۸ےک۸۸ٓاک۸ہ۸!اے۸دخافرشتحی:۸رتہمج
 
ہک۸سمش۸ف۸رمق۸  مامؾ۸اعمل۸یتحّ

 ۔ٓاک۸اک۸ونر۸ٓااجات۸ے۸فہ۸زدنہ۸نواجات۸ے۸افر۸سج۸رمدہ۸دؽ۸ںیم۸ٓاک۸ےک۸ونر۸ےس۸ونمر۸ںیہ۸ یھ
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 یوش   رظن۸   ٓایئ  در۸   وکر۸   مشچ۸   دف۸  ادنر

 یوش   زاب ۸    ٓایئ   در۸  گنگ۸   داہِؿ   ادنر

۸ونر۸سج۸یکرتہمج۸فرشتحی: رظن۸نواجات۸ے۸۸ٓااجات۸ے۸فہ۸اصِبح۸ٓاوھکن ۸ںیم۸ٓاک۸اک

ٓاک۸اک۸درد۸ٓااجات۸ے۸فہ۸زابؿ۸۸گنگ۸ںیم۸نواجات۸ے۸(۸افر۸سج۸زابِؿ ۸تریصب۸الہِ ۸ینعی)

 ۔ومضمؿ۸اک۸احلم۸ے۸رعش۸ایس۸ہیے۔۸ارقحاک۸۸نواجیت۸ؿاایبل۸حیصف

 نکیل   ےس   ااہظر  ےک۸   ریمض   اھت۸   ذعمفر

 اید  الُب  رہپف ۸   ے۸   درد۸  ےریت  ںیم  عمجم

 رکاؾ۸ےئافایل۸اعہیل۸اقمامِت ۸درایبِؿ 

 تیپ   در۸   وکابک۸    وچمہ۸   اشدہا 

 یرف   یم اتاب ۸   امہِ   وچ۸  رفا ۸    وت

ولگ۸لثم۸اتسرف ۸ےک۸۸!۸فتق۸ےک۸ڑبے۸رفاحیننیاے۸رمدش۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

سج۸فرح۸رفنش۸۸اس۸فرح۸ےتلچ۸ںیہ۸ؿاؿ۸ےک۸درا۸افر۸ٓاک۸عمج۸ںیہ۸ٓاک۸ےک۸رگد۸ف۸شیپ

 ؎  اتلچ۸ے۸اچدن۸اتسرف ۸ےک۸رھجٹم۸ںیم

 یرف۸یم  اجان ۸   وسےئ۸  دؽ۸   اے۸   دؾ۸  رہ

 یرف    یم   ا وی    ابالےئ۸     درف ۸   ز  ف

۸زنیم!اےرمدشفرشتحی: رتہمج ۸ٓاک ۸وت ۸ےھٹیب۸اظبرہ ۸اسھت ۸ےک ۸ولوگ            نوےئ۸۸رپ

ا ۸نکیل رظن۸ٓاےت۸ںیہ

ع

ب

 

۸رعشِ ۸ٓاک۸یک۸رفح۸ںیم۸رمت ۸رہ۸ہظحل۸۸رپفاز            امظع۸کت۸ے۸افر

 ۔۸ےط۸رکرے۸ںیہ۸انتمہ۸رقب۸ریغ۸انمزِؽ 

 یاحرض   وصرت۸     ہب۸      امہمان ۸     ِشیپ

 یرف    یم    زیدا      ِشیپ    ٰینعم  ہب   رگ
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اظبرہ۸احرض۸۸۸ںیمسلجم۸ٓاک۸اےنپ۸امہمون ۸یک!زییربت۸نیاے۸رمدش۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

ٓاک۸ابہمہ۸۸ینعیدخاےئ۸اپک۸ےک۸اسھت۸وغشمؽ۸نوات۸ے۸۸ٓاک۸اک۸ابنط۸اس۸فتق۸ یھ۸نکیل۸ںیہ

 ۔رکےت۸ںیہ۸ریبعت۸ولخت۸در۸انمجن۸ےس۸ یھ۸وصایف۸افر۸اس۸اقمؾ۸وک۸،افر۸ےب۸ہمہ۸ یھ۸ںیہ۸ یھ

 وت      کیل     یامندن    ںیگمغ   اہج     در

لقاا    ہلمج۸    از۸   اہن ۸    در

 

 یرف     یم    خ

۸ٓااثر۸ںیہن۸ٓاک۸ےک۸افرپ۸اظبرہ۸اجمدہات۸افر۸مغ۸ےک۸وکیئ۸!افر۸اے۸رمدشرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ے۸مامؾ۸ولخمؼ۸ےس۸افزئ۸رت۸نورہ۸یزیت۸راتفر۸یک۸ابینط۸ٓاک۸یک۸ولعمؾ۸نوےت۸نکیل

 اغیپ        ربب۸      رگنب۸     ام۸     احِؽ 
ِ
 ام       ؾ

 یرف  یم  اطلس ۸   تختِ   ِشیپ  ہب۸  وچ 

 یقیقح۸اطلسِؿ ۸بج۸ٓاک۸وک۸تخت۸ِ یھ۸ؾاغیپ۸ارک۸ریم۸ھکیاحؽ۸زار۸د۸ااے۸رمدش!۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔دےیجیرک۸ےس۸رقب۸نو۸شیپ

 دگبایتخ     اف۸    قشعِ   در۸   نک۸   رکش

  ے    امدنن۸    نک۸   انہل۸     دیہرب   رس

۔۸سپ۸وت۸رس۸ایوک۸الھگ۸ھجت۸دخا۸ںیم۸اے۸اطبل!رکش۸دخا۸رک۸ہک۸رمدش۸ ے۸قشعِرتہمج۸فرشتحی:

۸کیاک۸ا۸یسج۸فرح۸ابرسن۸ینعیےک۔۸۸یقشع۸دنلب۸رکات۸رہ۸لثم۸ابرسن۸قشع۸نورک۸انۂلۂدیرب

۸ٓافاز۸یھبک۸نوات۸ے۸وت۸دفرسے۸رس۸ے۸ےس۸دردف۸انہل۸یک۸رسا۸بج۸اجب ے۸فاےل۸ےک۸ہنم۸ںیم

رسا۸۸کیوت ے۸بج۸رفح۸اک۸ا۸فرح۸رمدش۸ےک۸ہنم۸ںیم۸ے۔۸ایس۸تسپ۸یتلکن۸دنلب۸افر۸یھبک

فہ۸ٓافاز۸۸رفح۸ےک۸دفرسے۸رسے۸ےس۸درد۸ف۸انہل۸اہےئ۸قشع۸قح۸یک۸یوت۸اب۸ریت۸ایدے۸د

 ؎  ذغاےئ۸رفح۸نویگ۸ےیلےک۸۸ف۸اطنیبل۸وج۸اسنیعم۸دنلب۸نویگ

 اہہ        ہمغن۸      اہ۸     درف ۸      در۸      را۸       افایل

 ہ      اہب      ےب۸     تایح     زا ۸    را۸      اطابل 

 رفمت                                                                                               
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۸اطنیبل۸ںیہ۸ہےک۸امغنت۸وپدیش۸اہیہٰل۸درِد۸تبحم۸ِںیم۸ ےک۸ونیس۸هللا۸افایلءرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ںیہ۸ےب۸اہباپیت۸ِت ارفاح۸اؿ۸ےس۸ایح۸یک۸اصدنیق

اس۸اثمؽ۸ےس۸اس۸ےک۸ے۸۔۸۸ےیلاثمؽ۸رصػ۸اھجمس ے۸ےک۸۸یک۸ی:۸ابرسنونٹ

رمگاہ۸ف۸۸قیالحؽ۸ےہک۸فہ۸زدن۸وک۸وج۸وصیف۸ف زیچ۸نویئ۸رحاؾ۸یک۸یک۸تعیوجاز۸اک۸ہبش۸ابلط۸ے۸ہک۸رش

 ؎  افر۸رمدفد۸ے

 رگن    نم۸   در۸     ایب    زییربت  سمش

 ےش    دعمفؾ۸    رما۸    وت۸   ینیب  ہب۸  ات

اتہک۸۸ےیجیکادنر۸المہظح۸ ےافر۸ریم۸!۸ٓاک۸ٓاےیئزییربت۸نیاے۸سمش۸ادلرتہمج۸فرشتحی:

 ۔اک۸ٓاک۸اشمدہہ۸رکںیل۸تیف۸دبع۸انفتیئ۸یریم

 لیلخ  وچ۸   ہم۸  از۸   ف۸   وخردیش   از۸   ذگبار

 ریس      ےک۸    اکلم۸    وخردیشِ     در۸    فرہن

اچدن۸افر۸وسرج۸ےس۸۸االسلؾ۸ےک۸مت۸ یھ۸ہیلع۸هللا۸لیلخ۸اے۸ولوگ!۸لثم۸اربامیہرتہمج۸فرشتحی:

ف ل   الر رظن۸اٹہول۸افر
ٰ  
ب ُ اال ر اُح 

 
 یقیقح۸اک۸رعنہ۸اگلےت۸نوےئ۸ارگ۸ٓاےگ۸ہن۸ڑبوھےگ۸وت۸وخردیش۸ِی

۸نیسح۸اچدن۸افر۸وسرج۸یسیج۸ینعی۔۸۸سک۸فرح۸نویگ۸ذات۸اپک۸کت۸راسیئ۸یک۸قح۸اعتٰیل۸ینعی

اشہن۸قح۸اعتٰیل۸ےک۸دعب۸ہ۸وک۸اچبول۸ہک۸اؿ۸ےک۸قشع۸ےس۸رفح۸وک۸راہیئ۸ہوصروت ۸ےس۸اگن
 ِٗ
اک۸۸

۸ںیم۸ف ۔۸وج۸دؽ۸ریغ۸ںیہ۸رویغ۸اعتٰیل۸هللا۸وی ۸ہکفنش۸نواتکس۸ے۸ر۸ٓااتفب۸رقب۸دؽ۸ںیم

 ۔رضحت۸جمفب۸ ے۸اینو۔۸وخب۸رفام۸ےسیک۸یلجت۸اؿ۸یک۸اسنھپ۸نو۸اس۸دؽ۸ںیم

 جمفب    اے۸   ےس۸   دؽ۸   یک     ونیسح     اید    اکنول

 نوات     ںیہن     اتب ۸    قشع۸    ےئپ۸    رھگ۸      اک۸     دخا

 

  ے     مہ۸      زہارف ۸    وخردیش    ف۸    ہم۸    ۸ڈاےل   وتڑ

ِخ۸     ایداھک    ےک۸  اج   ںیہک    ت
 
  ے   وت۸     ةیز     ر
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 فطل    ایےئدر   ٓا ۸   اہےئ۸    تیانع   ےب

 ریس     ےک۸    شبح۸   ومےج۸   ںینچ      از

۸اس۸دررتہمج۸فرشتحی: ۸        وت۸سفن۸ےک۸ریغب تیانع۸یک۸یفطل۸دخافدن۸ایےئاے۸اطبل!

 ۔رُپوخػ۸وموج ۸ےس۸انم۸ےک۸اسح۸کت۸بک۸چنہپ۸اتکس۸ے۸یک۸ؿف۸اطیش

 یدار اقب اجؿ۸ وچ ۸۸یشیادن  وچ ۸ رمگ۸۸از

 یدار  دخا۸   ونر۸  وچ ۸   یجنگ   اجک۸  وگر۸  در

رفح۸قلعت۸۸یریت۸ہک بجرکات۸ے۸۸ہشیادن۸ اے۸اطبل!۸وت۸ومت۸ےس۸ویرتہمج۸فرشتحی:

رفح۸۸یریت۸امس۸اتکس۸ے۸نکیل۸مسج۸وت۸ربق۸ںیم۸اے۸افر۸ریت۸نویکچ۸هللاب۸۸ابیقےک۸ونر۸ےس۸هللاعم۸ا

۸یک۸ سک۸فرح۸امس۸اتکس۸ے۔۸فہ۸ونر۸وت۸ٓاامسون ۸افر۸زونیم۸ےک۸ادنر۸وج۸ونِر۸دخا۸ے۸فہ۸ربق۸ںیم

۸ ۔۸سپ۸وت۸اس۸دفتل۸ونر۸ِدخا۸ےک۸نوےت۸نوےئ۸ربق۸ےس۸وی۸امساتکس ںیہن۸ یھ۸فتعس۸ںیم

رھپ۸۸ےک۸اسھت۸نویگ۸اربار۸ف۸اصنیحل۸ںیم۸ونر۸دخا۸ےک۸اسھت۸نییلع۸رفح۸یریت۸ینعیربھگاات۸ے۸

 ۔نویگ۸ ابثع۸فتشح۸وی۸ےیل ےریت۸اہنتیئ۸ربق۸یک

 وت۸یدار ہن۸  چیہ  رگ۸  اعمل۸۸ںیزک ابش۸  وخش

 یدار  ام۸ دربل۸  رگ۸  یدار۸یم  وت۸  ہلمج۸  وخد

ے۸وت۸امکل۸۸اپس۸ںیہن۸ےریت۸اے۸اطبل۸دخا!۸وت۸وخش۸نواج۸ہک۸ارگ۸داینرتہمج۸فرشتحی:

ھجمس۸۸وی اپس۸ے۸وت۸رھپ۸۸ےاپس۸ے۸سپ۸بج۸اخقل۸اکانئت۸ریت۸ےوت۸ریت۸افر۸اخقل۸داین

 اپس۸ے۔۸۸ےریت۸ہک۸ہلمج۸اکانئت۸ یھ

 رکاؾ۸وفنر۸ابدنش۸ےئکشخ۸ہک۸از۸وصایف۸از۸زادہاِؿ ۸اطخابت

 ینیب     اج    ذلت۸   ات۸   وش۸    امجتع۸   رمہگن

 ینیب   اشک ۸   رد۸د۸  ات  ٓا۸   رخاابت۸   وکےئ۸   در
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۸یک۸اے۸اطنیبلرتہمج۸فرشتحی: ۸مہ۸دخا!۸اخاصِؿ۸دخا ۸ف۸ابانطً رگن۸ امجتع۸ےک۸اسھت۸اظرہاً

ف۸اامعؽ۸ف۸االخؼ۸۸تریس۸رکف۸افر۸ابینط۸راایتخ۸اتم۸یک۸ےئاحلص۸فعض۸عطق۸ یھ۸یاظرہ۸ینعینواج۸

۸۔۸لقن۸ے۸ اترفح۸ڈاؽ۸د۸الص۸یک۸لقن۸ںیم۸اک۸رکؾ۸ایس۸لقن۸رکفقح۸اعتٰیل۸یک۸ہ اؿ۸ یھ۸ںیم

 ؎ اپؤےگ۸۸سک۸ںیم۸ہن۸نواگ۸کیھب۸ہ۸ہلے۸،۸بج۸ایپ۸رفح۸کیھب۸ے۸الص۸یک۸ہلایپ

 اغبل    سیھب   مہ۸   اک۸    ف ریقف   رک۸     انب

 ںیہ       ےتھکید       رکؾ۸     الہ۸        ماماشےئ

۸ہک۸اچےیہ رینھک۸قلطم۸ےس۸ادیم۸میافر۸وصرت۸انب۸رک۸مہ۸وک۸اس۸رک۸فاول ۸اک۸سیھب۸هللا۸سپ

نب۸اجؤ۸افر۸ادنر۸ھچک۸۸ہک۸رہبفایپ۸ںیہن۸ہیاس۸اک۸بلطم۸۸نکیل۸،مہ۸وک۸انبدے۸اگ۸اسیج۸ہ فہ۸اؿ

مامؾ۸رمع۸۸وکشش۸ںیم۸احلص۸رک ے۸یک۸تے۸ہک۸وصرت۸انب۸رک۸رھپ۸ریس۸ہیہن۸نو۔۸بلطم۸

 ؎  وصرت۸اس۸فرح۸رگن۸الےئ۸یگ۸ہی ںیم۸رشحم۸اؿافر۸دیم۸،ےگل۸رںیہ

 نو    ایٓا  ےک۸  ےل۸  ابشتہ۸   ایرب  یک  وبحمب۸  رتے

 نو   ایٓا ےک۸ ےل۸ وصرت۸۸ںیم رکدے۸ وت۸ وک۸ اس۸  تقیقح

د                                                              

 

ت
 فب۸رۃمحاہلل۸ہیلعمب

اےنپ۸رب۸افر۸۸ےسیک۸ہیہک۸۸وھکیٓارک۸د۸تبحص۸ںیم۸یک۸اپک۸ےک۸اعنیقش۸هللا!۸ااے۸اطنیبل۸افر

 ۔ںیہ۸نورے۸ویا ےد۸تبحم۸ںیم۸یک۸ومٰیل

 اکںیب   دہ  دنچ۸   ات۸  را۸  وجعزے۸  رہب۸   از

 ینیب  انس ۸  ف۸۸ریشمش ےک  ات ان ۸ ہس۸ رہب۸  از

۸اس۸ںوڑیھ۸اے۸داینرتہمج۸فرشتحی: اک۸رہم۸بک۸کت۸ادا۸رکےت۸رنوےگ۸افر۸دنچ۸۸داین۸فاول!

 ااھٹےت۸رنوےگ۔۸ہاخفر۸بک۸کت۸ولتار۸ف۸زین۸یک۸ رفویٹ

 (ث:۸رہم۔۸۸)ایغتغل:۸۸اکںیب۸حِّ

 نم دؾ۸ از۸ یرب  راہ۸ ونج ۸ ہب۸ ادنک۸۸ادنک

 یوش    ویاہند    ابنم۸   ف۸   رخد۸    از۸   ربہ
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ع
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نوراہ۸ے۸اتہک۸وت۸۸ویاہنتبحص۸ےس۸وھتڑا۸وھتڑا۸د۸ضیف۸ِےاے۸اطبل!۸وت۸ریمرتہمج۸فرشتحی:

 ؎   نواجےئ۸۸۸ویاہند۸اسھت۸وت۸ یھ۸ےاپاجےئ۸افر۸ریم۸ےس۸الخیص۸زریجن۸لقع۸یک

 نواجےئ   ویاہند  اک۸   ٓاک۸  وت۸   نو۸  ۸انچب   ےس   ومغ 

 

 ںیہ  نوےت۸  ریا ف  وج۸  دف۸ نو ے۸ لگ۸ ف۸ الہل۸  ہی نمچ۸ نحص۸  ہی

 ںیہ  نوےت۸  اسام ۸ ےک۸  ریمعت  ںیم رپدے۸  ےک ونج ۸  رختبی

 اہنپین۸ایلجتت

 ام اقبل۸۸ںیدر  امہ۸ ںینچ اتتف۸  اجک۸   از

 ے  اجبےئ۸   رتف۸ ف۸ دؽ۸ رتف۸ اج۸ ز۸ات
ی
 
ح
غ

 

۸ہک۸سج۸یک۸اسیا۸اقبل۸ںیم۸ےاہےئ۸اہک ۸ےس۸ریمرتہمج۸فرشتحی:                فوفر۸۸اچدن۸رفنش۸نوا

 

ّ ب

 

 ۔اقمؾ۸رپ۸چنہپ۸ایگ۸ہن۸راہ۸افر۸ہن۸اج ے۸سک۸بیجع۸ںیم۸بلق۸ےنیس۸اےس۸ریم۸ت

 دشخب  ںیم  نوش۸  ہک۸    را   اخایک 

 ابجرے          میظع        ابداشے

۸وک۸لقع۸ف۸نوش۸اطع۸رکیت۸ ادقلرت۸ے۸ہک۸اخوی۸میظع۸یسیت۸اپک۸افہ۸ذارتہمج۸فرشتحی:

 ۔انمتبس۸وک۸لقع۸ےس۸ایک۸ے۸فرہن۸یٹم

 میقم  دؽ۸ در۸  ہک۸   میظع   اشے۸    وت

 رفاین    نت۸   در۸   ہک۸   یتایح ٓاب۸  وت

۸اے۸وت۸ریم۸میقم۸دؽ۸ںیم۸ےدقرت۸فاال۸اشہ۸ے۸ہک۸ریم۸وت۸میظع۸!اے۸دخارتہمج۸فرشتحی:

 ۔رفا ۸ے۸دبؿ۸ںیم۸ےے۸ہک۸ریم۸تٓاب۸ایح
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 ام  وخؿ۸  ابد۸ الحتل۸ اہ۸ دؽ۸۸دیتوگ دؾ۸  رہب

 یرکد ادب۸۸یح را فا یوخرد را۸ ہک۸ رہ۸ وخؿ۸۸ہک

۸ےیلہہک۸راہ۸ے۸ہک۸امہرا۸وخؿ۸ٓاک۸ےک۸۸ہیدؽ۸اے۸وبحمب!۸ٓاک۸ےس۸۸اریمرتہمج۸فرشتحی:

۸تاس۸وک۸ایح)ںوتق۸اہشدت(۸۸وبقؽ۸رفامےت۸ںیہ۸ےیلالحؽ۸ے۸ہک۸ٓاک۸سج۸اک۸وخؿ۸اےنپ۸

 فرػ۸ے۸(۸قشع۸یک۸ریمض۸۔۸)ت۸یک۸اطع۸رفامےت۸ںیہ۸اجفداین۸یادب

 انیےس۸اطخب۸افر۸اؿ۸وک۸ذعمفر۸رقارد۸اعوقش 

 ؿاخدیئ     زریجن     زجب۸      ویاہند    اچرہ۸    دنارد

   الحؽ

 
 

۸  وثاب۸  اس

 
 

 اخیئ   یم   زریجن  ارگ۸  اس

۸ہک۸فہ۸رصػ۸زریجن۸ںیہن۸اف۸ر۸اچرہ۸ف۸دتریب۸ا۸س۸ےک۸وسا۸وکیئ۸ےیلےک۸۸ویاہندرتہمج۸فرشتحی:

اک۸داوتن ۸ےس۸اکانٹ۸۸زریجن۸ےیلےک۸۸ویا ےاکاتٹ۸رے۸۔۸سپ۸د۸ےیلےک۸۸وک۸داوتن ۸ےس۸راہیئ

۸س۸ومضمؿ۸وک۸اعنیقش وک۸۸اعنیقش۸ےگ۸افر۸ریغ۸ںیوخد۸ھجمس۸اجف۸الحؽ۸افر۸وثاب۸ے۔۸ا

 ۔ے۸اھجمسان۸ںیہن

 رتیس   یم  ہچ۸   را ایشہ   ز ونجم ۸ اے۸ ارسار۸   وگب

 اپیئ  یم  ہچ۸  را۸   تمایق  رگدف ۸  اے۸  اگشبػ۸  ابق

۸رتہمج۸فرشتحی: ۸قشع۸ایب۸ ۸ارسار ۸الہ۸لقع۸ےس۸ایک۸ؿاے۸ونجم ! ۸افر ۸ے۸۔۸۸رک          ڈرات

 ۔ااظتنر۸رکات۸ے۸اک۸ایک۸تمابق۸وکاچک۸رکدے۸ایق۸اے۸ٓاامسؿ!۸اینپ

 اےس   ے۸    یتھکید    رپدہ۸    ےب۸    وت۸   قشع۸     اگنہِ 

 ے    اعمل۸   اجحب۸   کت۸    اب۸   اسےنم۸   ےک۸   رخد

ر                                                                                

 

ت
 اص
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 ے  نوات۸  ولعمؾ۸  ٓاامس ۸  ےب۸  اہج ۸   ہی  وت۸   ےھجم

 

بدد    یمن  اعمل۸  ںیدر   وت۸   قشع۸   رپفاز۸   ارگ ح

 

گت

 

 اقنعیئ  ف۸   یغرمیس  ہک۸ رپ۸  رقتب۸  اقػ۸  وسبےئ

اہج ۸گنت۸ے۸وت۸رقب۸قح۸۸ہی ےیلرپفاز۸ےک۸۸یاے۸اعقش۸قح!۸ارگ۸ریترتہمج۸فرشتحی:

 ؎۸ افر۸اقنع۸ےک۸رپفاز۸رک۸۸غرک۸ےک۸لثم۸رمیس۸رراہ۸اایتخ۸دحمفد۸وکہ۸ِ۸اقػ۸یک۸افر۸ریغ۸انتمہ۸ےک۸ریغ

 اک   زتےنپ۸  ےک۸  دؽ۸  اس۸  وک۸  مت۸  مہ۸   زمہ۸    ےتید    داھک

 نویت    زںیم    ےب۸     داین   وج۸   نوات۸  کلف۸  ےب۸  اعمل۸   وج

 

 امجن ہش۸ وچ۸ نت۸ ہمہ۸  ںودؿ۸  دیتاب  ٓاشت۸  در

 ازفایئ  ونر۸   ف۸   ایض  را۸  اعمل۸   ہک۸  وخاہ  ارگ

فرح۸۸دن۸یکاچ۸ینعیےھجت۸ہمہ۸نت۸اشہ۸امجن۸۸ںیم۸وی اگنچر۸اے۸اعقش!۸قشع۸یکرتہمج۸فرشتحی:

 وخوبش۸ےس۸۸قشع۸ےک۸اونار۸ےس۸افر۸درد۸تبحم۸یک۸ے۔۸ارگ۸وت۸اچاتہ۸ے۸ہک۸ریتاچےیہرانہ۸

 ۔نو ۸ایب الہ۸اہج ۸ضیف

 زلگارش   ںود۸   اف۸  اب۸  ہک۸  اخرش۸    اب۸    اسز۸     یم   دال

۸  لگ۸   ںوےئ۸  ہک۸  وخاہ  ارگ

 

ش

بک ی

 روجنرے   اخر۸  از۸  

 ےک۸اکوٹن ۸وک۸ربداتش۸رک۸ہک۸اؿ۸اکتفیل۸ےیلقح۸ےک۸اے۸دؽ!۸راضےئ۸رتہمج۸فرشتحی:

وخوبش۸اک۸اعقش۸ے۸وت۸۸اکوٹن ۸ےک۸اسھت۸اس۸وبحمب۸اک۸زلگار۸فاصؽ۸ے۔۸ارگ۸وت۸لگ۸یک۸ہ

 ً

 

تب
تقی  وک۸ربداتش۸رکان۸نواگ۔۸یروجنر۸ےھجت۸اس۸ےک۸اکوٹن ۸یک۸اان

 ایسباز۸الہ۸اظرہ۸ف۸الہ۸عبط۸۸اطخب

و   یم   وخد۸   وت

  
 

 را   دلہ۸     ابگن۸   ین

 داین      ہچ۸     را۸    اہنپ ۸     رس۸    رومز
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 تسین  ربخ۸  رفکت۸   وصرت۸   از۸    ونہز

 داین    ہچ۸     را۸   امی ا    اہےئ۸    اقحقئ

 ابرا        دقر۸      دادن۸     زبس۸    درتخ

 داین    ہچ۸   را۸   ابرا ۸    دقر۸   یکشخ    وت

 ںیشن  ہب۸  اخرہ ۸   دقؾ۸  در۸   ونہزت

 داین     ہچ۸     را   اتسلگ ۸     ااکشؽ۸     وت

 امے      ٓافر۸دہ ۸     رچخ۸    در۸    ارت

 داین  ہچ۸    را   رگدا ۸    رچخ۸    امہ۸   وت

 زیربت       سمش۸      ونر۸      رکد۸      یلجت

 داین   ہچ۸   را   رامح ۸  ونر۸   ویےد   وت

 رمدش۸انعِتی

 اگنرے          رفاح ے۸        رگبتف۸       رما

 انکرے     اف۸       انکرے۸      اف۸     انکرے

 قشع    ںینچ     از۸     را۸   دؽ۸     چیہ    ابمدا

 رقارے    اف۸      رقارے۸     اف۸      رقارے

 زیربت   سمش۸        از۸       دامغ۸     در۸     اتفدہ

 امخرے     اف۸      رے۸امخ       اف۸      امخرے
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 امیئ     ایر         اکبشم۸      ایر     اے۸    ایب

 ربایئ    وخش۸     ابام۸     ہک۸     دیاب    لگ۸   وچ

 رگدا      دفر۸       را۸     دب۸      مشچ۸      دخاای

 دجایئ        از۸            دہگنار۸          دخافدنا

 اعمل    ہن۸     امدن۸     دؽ۸   ہن۸    اممن۸    نم۸   ہن

 ٓایئ    در۸      وخیب       ںیدب     رفدا       ارگ

 رپد      اتہن۸      دؽ۸     رب۸     دہ ۸     اہندؾ

 راہیئ     در۸      اخرا۸     گنس۸    از۸    دؽ۸    وت

 ینیب     ہب۸    وخیب     ات۸     امہ۸    اے۸    ٓا۸    رب

          اے۸     ایب
 
 اجکیئ        رانع۸           زرہہ

 تسیدف۸د      وت۸      وسداےئ۸     ز۸   اج ے۸  رہب

 داین     ہچ۸       وت۸      اجکےئ۸      وت۸     رکاےئ

 زدناگین       امرا۸         اجؿ۸        اے۸       ایب

 رفانشیئ        امرا۸         مشچ۸        اے۸        ایب

 رمدش۸از۸دخاےئ۸اعتٰیل۸بلط

 رفیتس        درام ۸     رما۸      درد۸       ارگ

 رفیتس     ابرا ۸        رما۸       تشک۸     فرگ
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    ہب۸  را۸   وخاب ۸    اشہ۸    ٓا ۸    فرگ
ح

 

 

تلت  ب

 رفیتس     ا دیم       اجبن۸        اخہن     ز

 را     اقش ۸اع        اجؿ۸        اسیق     فرگ

 رفیتس        اتسم ۸            ۂقلح        اِؿ 

 رگدد      زدنہ۸        اعمل۸       ذرات۸     ہمہ

 رفیتس    اجان ۸      ہمہ۸      را۸    اجاہن۸    ہک

 ابمدا    رحبت۸        ںیدر       یتشک      منم

 رفیتس    رسرگدا ۸      ابد۸      ربنم۸    ہک

 ابیش    وت۸   اب ۸    یتشک   ہک۸   وخامہ۸    یمہ

 رفیتس    وطاف ۸       اعاقش ۸       رب۸    ارگ

 وخادہ     ابدہ۸       اعقش۸       ژپامؿ۸       دؽ

ض       را۸    اف    وت

 

ع
ا

ع

 رفیتس      اہنپ ۸        ۂ

 ربفے    زیر    رب۸    رگا ۸    رلط۸    ےکی

 رفیتس   رمدا ۸    رب۸    ہک۸     ابدہ۸     ازا 

 را  زغؽ۸   ںیا  رگ۸   ابص۸   اے۸   ابدش۸   ہچ

 رفیتس    اطلس ۸        اخۂ      ولخت۸     ہب
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 قح۸رباےئ۸اطنیبل۸ةکت۸ف۸تحیصن۸العج

 امین      ہن۸    اہنت۸    ات۸    انز۸      نک۸     راہ

 ینام    ہن۸   رحصا۸   در۸   رگگ۸   وچمہ ۸    ہک

وت۸ةکت۸ےک۸ببس۸۸ینعیاے۸اطبل!۸انز۸ف۸ةکت۸وک۸رتک۸رک۸اتہک۸وت۸اہنت۸ہن۸رے۸رتہمج۸فرشتحی:

ے۸۔۸اس۸۸اابتع۸ےس۸ےھجت۸اعر۸ف۸رشؾ۸ٓایت۸اجراہ۸ے۸افر۸اؿ۸یک۸فاےل۸ےک۸اپس۸ںیہن۸هللا۸ یس

وبقمؽ۸ابراگہ۸قح۸دنبے۸ےس۸۸دنماہن۸ یس۸زفرح۸وت۸اہنت۸رے۸اگ۸افر۸ارگ۸انز۸رتک۸رکےک۸این

ا

ع
  

 ۔اقمئ۸رکےل۸وت۸رھپ۸وت۸اہنت۸ہن۸رے۸اگ۸عف۸تبحم۸ف۸اابت۸تدیقع رش

 ںیب  ںیم  بیع  ف۸  دفز  بیع  از۸  مشچ  دف

 امین   ہن۸   اج۸  ںیا  یرف  اج   ٓا ۸  وچ ۸  ہک

وی ۸رپ۸رظن۸رک۸۸باےنپ۸ویع۸ھکیتم۸د۸ٓاوھکن ۸ےس۸دفرسف ۸اک۸بیع۸اینپرتہمج۸فرشتحی:

۸ولخمؼ۸ےک۸ویع۸ہک ۸۸ببج۸وت ۸وت االصح۸ےس۸اغلف۸نواجےئ۸اگ۔۸۸اینپرپ۸رظن۸رکے۸اگ

ُ الر 
س

 
ف ٰل ارلن ر ُہ ا  ج ر ور   شر   ترتر

 
ی ئر

ٍد  یف    ی  اح  ٍن و ر
ٰ
فتق۸۸کیفرػ۸ا۸سفن۸د۸ف۸ےش۸یک۸ا

ےس۸ےب۸رکف۸نواگ۸۸باگ۸وت۸اےنپ۸ویع۸ےھکید۸اک۸بیع۸ف نواتکس۸۔۸سپ۸ارگ۸وت۸ریغ۸وتمہج۸ںیہن۸ںیم

 ےس۸افرغ۸نواگ۔۸۸بےگل۸اگ۸وت۸دفرسف ۸ےک۸ویع۸االصح۸ںیم۸یک۸بافر۸ارگ۸اےنپ۸ویع

۸رضحت۸خیش۸ریپ۸ےہک۸ریم۸رفامےت۸ںیہ۸اراشد۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یدعس۸خیش۸رضحت

 :رفامںیئ۸ ے۸ےھجم۸دف۸ںیتحیصن۸رۃمح۸اہلل۸ہیلع۸۸یرہسفرد۸نیاہشب۸ادل

 ۔وھکی رظن۸ےس۸ہن۸د۸اےنپ۸وک۸ایھچ۸ہک۸ںیم۸ہیوت۸۸کیا (۴

 ۔وھکی رظن۸ےس۸ہن۸د۸یہک۸دفرسف ۸وک۸رُب۸ہیدفرسے۸ (۰

ا   ۸شک    یمہ

ع

 مشچ    در۸   میظعت   رسم

 امنین     انانیب      اتہک۸       ےپ۸      ایپ
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ہک۸اس۸۸ھکیرظن۸ےس۸د۸اے۸اطبل!۸اےنپ۸رمدش۸وک۸تبحم۸افر۸ارکاؾ۸ف۸ارتحاؾ۸یکرتہمج۸فرشتحی:

ےس۸الضف۸ے۸۔۸اس۸۸اک۸رمق۸رفنش۸ے۸وج۸ٓاامسؿ۸ےک۸رمق۸ف۸وخردیش۸هللاخک۸ےک۸ادنر۸ةسن۸عم۸ا

 ۔ےگ۸اطع۸رفامںیئ۸تریصب۸ےھجت۸ابینط۸ربتک۸افر۸نسح۸نظ۸ےس۸قح۸اعتٰیل یکاہلل۸ارتحاؾ۸الہ۸

 وجےئ   ںوہس۸   رہ۸  بل۸   رب۸   بل۸   ہنم

 امنین    ةیز      دربل۸     ٓا ۸     انز۸     ہک

ےس۸اےنپ۸۸ ونیسح۸ارگ۸وت۸اؿ۸افین۸،ےس۸دؽ۸تم۸اگل۸هللا۸وت۸ریغ۸!اے۸اطبلرتہمج۸فرشتحی:

ےگ۸۔۸۸اھٹمس۸ےھجت۸ہن۸اطع۸رفامںیئ۸تبحم۸یک۸اینپ۸اگ۸وت۸قح۸اعتٰیلف۸دؽ۸وک۸وفحمظ۸ہن۸رےھک۸۸دیہد

 ؎  نوےئ۸نو۸۸۸۸دےیاانپ۸دؽ۸۸وج۸دفرسف ۸وک۸ یھ۸رکیت۸بختنم۸ںیہن۸ےیلقح۸اس۸دؽ۸وک۸اےنپ۸۸تریغ

 جمفب اے۸  ےس۸  دؽ۸   یک    ونیسح   اید  اکنول

 نوات   ںیہن   اتب ۸   قشع۸   ےئپ۸   رھگ۸    اک۸    دخا

د                                                                    

 

ب  فب۸رۃمح۸اہلل۸ہیلعمت

 رفےئ   انہتسش۸  رہ۸   ومالےئ۸   وشم

 امنین    ومالان۸    قشع۸   از۸   ات۸   ہک

۸ایتم۸نب۸اج۸ریپ ےک( رہچہ اندالھولسک!۸مت۸رہ۸انہتسش۸رف)۸خیاے۸اشمرتہمج۸فرشتحی:

رکف۔۸۸ایک۸افر۸قشع۸اصدؼ۸اک۸ااحتمؿ۸رکےک۸رھپ۸اؿ۸وک۸تعیب۸اتیلہ۸یک۸اطنیبل۸ینعیرکف۔۸

۸یک۸ارثک۸خیش۸دیان۸الہ۸رم۸ےسیرکان۸ے۸افر۸ا۸عیافر۸فتق۸اض۸الپان۸ثبع۸ے۔اپین۸اپین۸سدبفؿ۸ایپ

ےک۸ببس۸۸اناتیلہ۸اینپ۸ینعی۔۸ےک۸ابثع۸ےتنب۸ںیہ۸رخایب۸یک۸دینیرم۸رسےےک۸افر۸دف۸دبانیم

۸یسیہن۸نوا۸،۸ا۸ےس۸مہ۸وک۸وت۸ھچک۸ضیف۸اہی ہک۸۸رےتھک۸ںیہرپ۸ازلاؾ۸۸وت۸خیش۸بج۸انرماد۸رےتہ۸ںیہ

 ۔اک۸اکشر۸نواجےت۸ںیہ۸افر۸دبامگین۸ویسام۸ یھ۸نس۸رک۸دفرسے۸اخدؾ۸اطنیبل۸ابںیت

 تمہ    ہب۸    وجیئ    ادب۸   کلم۸   وت۸   وچ 

 امنین     رشاب۸      ںیاز    ف۸   ان ۸    ازںی
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۸افین۸یک۸تبحم۸اک۸کلم۸الزفاؽ۸اچےتہ۸نو۸وت۸داین یک۸اے۸دفوتس!۸بج۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

دبفؿ۸اکفش۸لم۸اجےئ۸رکش۸رکےک۸اامعتسؽ۸۸وج۸معن۸الحؽ۸یک۸ینعیذلوت ۸ےس۸ےب۸رپفانواجؤ۸

ہن۸۸اکفش۸رکف۸ہک۸ذرک۸ف۸رکف۸افر۸ومعمالت۸اک۸فتق۸ یھ۸اجؤ۸ہن۸اینت۸بیرکول۸رگم۸ہن۸رحاؾ۸ےک۸رق

 ۔ےااسس۸۸رفاغ۸فتق۸اس۸راہ۸یک۸فررفاغ۸بلق۸ا۸وی ۸ہکےلم۸

 فرػ۸وتہج۸اکہلم۸اجمدہات۸افر۸ٓارخت۸یک۸ایبؿ

 یںود   ہک۸   وش۸  وخ ۸   امہ۸   رف   رف۸   دال

 یںود   ہک۸  وش۸  اہوم ۸   ف۸   رحصا۸   دبا 

   اعتٰیلقح۸۸ینعیےلہپ۸وخؿ۸اھت۸رھپ۸وخؿ۸نواج۸۔۸۸اے۸دؽ۸!۸اج۔۔۔اج۸۔۔۔۔۸ےسیجرتہمج۸فرشتحی:

ے۸۸ایوخؿ۸رکدے۔۸سج۸رحصاےس۸نو۸ٓا۸وخیش رحاؾ۸ٓارزف۸اک۸وخیش۸اینپ۸ےیلراض۸ےک۸۸یک

۸ٰینعم ہ۸کیدفون ۸ا۸ینعی ںیہ۸فرػ۸روجع۸نواج۸۔۸رحصا۸افر۸اہوم ۸رتمادػ۸انعمل  ۸یک۸ایس

 ۔رےتھک۸ںیہ

 یطلغ    ہچ۸    یتسہ     اخرتسک۸        درںی

 یںود  ہک۸   وش۸  اکون ۸  ف۸   ٓادشتاؿ۸  در

۸وپٹ۸رکراہ۸ے۸۔۸ٓاشت۸قشِع۸ِیقیقحولٹ۸۸ایک۸نت۸ںیم۸اس۸اخیک۸!اے۸دؽرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ے۸الص۸رمزک۸فہ۸اوکد۸زپ۸ہک۸ریت۸ںیم

 یرگد     دنچ۸        وگچہن۸     دش۸     وچ ۸     درںی

 یںود   ہک۸   وش   وچ ۸  ےب۸   فیرصت   ٓا    در

اس۸ذات۸اپک۸۸!بک۸کت۸زپا۸رے۸اگ۸۔۸ارے۸ےک۸وچ ۸ف۸وگچہن۸ںیم۸وت۸داینرتہمج۸فرشتحی:

 ۔ف۸ےب۸وچ ۸ے۸رکےل۸وج۸ےب۸فیکےس۸راہطب۸اقمئ۸
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۸   رکدؿ۸   مظن۸  نک۸    راہ
ّ
ر
 
 وجرہ   ف۸   د

۸    دبرای
ّ
ِر
 
 یںود   ہک۸     وش   ونکم ۸    د

۸ایےئافر۸وجارہات۸وک۸رپفان۸)مظن۸رکان(۸رتک۸رک۸افر۸در۸اے۸انداؿ!۸ومیترتہمج۸فرشتحی:

قئ۸ےس۸وخد۸وک۸ٓازاد۸رکےک۸الع۸اؿ۸افین۸ینعیاھت۸۸نواج۸ہک۸وت۸ےلہپ۸فںیہ۸ومیت۸ہوپدیش۸قح۸ںیم

 دفتل۸احلص۸رک۔۸۸یک۸هللاقلعت۸عم۸ا

 رمدش۸ضیف۸ایبؿ

 رشاےب     دربل۸     فک۸     از۸     وخبردؾ

 رخاےب   وصرت۸     در۸    ومعمر۸    دشؾ

ے۔۸۸ ے۸اےنپ۸وبحمب۸رمدش۸ےس۸رعمتف۸ف۸درد۸ف۸تبحم۸اک۸قبس۸اھکیس۸ںیمرتہمج۸فرشتحی:

 ۔اپےت۸ںیہ۸امنیئ ہار۸اجون ۸یک۸تبحص۸ےس۸اینپ۸یک۸خیاےنپ۸اشم۸اطنیبل

ے۸    ےکی    ہم۸    ٓا ۸    رما
کل

 

ش
 ہ     ومند   

 وخباےب    ٓا ۸    دنیب   ہن۸   دصہم۸   یس   ہک

۸ے۸سج۸ےک۸۸یک۸رمدش۸قح۸اعتٰیل۸ےھجم۸ضیفرتہمج۸فرشتحی: ۸فطل۸اھکچ۸راہ ۸فہ ۸فہ تبحم۸اک

 ۔ںیہ۸ات۸چیہبس۸ّذل۸اسےنم۸اکانئت۸یک

 رگدد    اخؾ۸   ہہگ۸    دمل۸    ہگ۸      وسبزد

 ةکےب        وبند۸           دمل۸         امبدنن

تبحم۸۸اخؾ۸راتہ۸ے۔۸دخاےئ۸اپک۸یک۸لج۸اجات۸ے۸افر۸یھبک۸دؽ۸یھبک۸اریمرتہمج۸فرشتحی:

  ۔ے۸ةکب۸ںیہن۸فرح۸وکیئ۸دؽ۸یک۸ےریم۸ںیم
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 اقمےل     رتمک۸     رشہ۸     ادنر۸     تشہب

 اجحےب       رتمک۸         درش۸     شیپ     رخد

ے۸افر۸۸ت۸ےک۸اسےنم۸تشہب۸ایکّذل۸تبحم۸افر۸ذرک۸ف۸رکف۸یک۸یک۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

  ۔اجحب۸ے۸ریقح۸کیرپ۸ا۸ےلقع۸وت۸اؿ۸ےک۸درفاز

 ںیب      یم    اصػ۸    ونر۸    ہلمج۸     اہج ۸

دد۸     یم   امے۸    ہک

 

ش

 

ح
 ٓاےب    ادنر۸     در

 ۔رپ۸سکع۸ڈااتل۸ے۸ہ۸ھجمس۸ہک۸اچدن۸اپین۸اکانئت۸وک۸لثم۸ٓاہنیئمامؾ۸۸۸رتہمج۸فرشتحی:

حاات۸ہیبیغ۸اکنیلم۸افصت
ف

 

ن

 ف۸

 دخایئ     قلخ۸    ںود۸    شک۸    را۸     ےسک

 رامنہیئ      اہ۸      اج ۸         ایدنب     ازف

۸ٓاراہتس۸رکایل۸سج۸صخش۸ ے۸االخؼ۸اہیہٰلرتہمج۸فرشتحی: ۸ےسیے۸ا۸ےس۸اےنپ۸االخؼ۸وک

 ۔احلص۸رکےت۸ںیہ۸امنیئ ہار۸اجون ۸یک۸دنبف ۸ےس۸دفرسے۸ولگ۸اینپ۸اکنیلم

 اف      در۸   رب      ونتب۸      جنپ۸        ربفز

 اییئربک        وکس۸           وک۸دنب۸          یمہ

 

 وکس   ٓا ۸   تفص۸    وگبتش۸    ادتف۸   ارگ

 راہیئ    اییب     دسح۸     از۸     ف۸     ربک۸    ز

۸یک۸اؿ۸ےک۸اپس۸قح۸اعتٰیل۸وی ۸ہکفاےل۸ےک۸اپس۸رہ۸ول۸۸هللا۸دنچ۸دؿ۸ یسرتہمج۸فرشتحی:

۸ٓافاز۸ےس۸ارگ۸اہمترے۸اکؿ۸ٓاانش۸نوےئگ۸وت۸رفح۸یک۸درد۸نوات۸ے۸ہک۸سج۸یک۸ذیذل۸اسیتبحم۸اک۸ا

 ۔ےگؤاپاج۸ےس۸مت۸الخیص۸ہلثم۸ةکت۸ف۸دسح۸فریغ۸روی رطخانک۸امیب
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 رکدؿ    دنب۸    وتادن۸    ےک۸   وخد۸     زںیم

 امسیئ   رفح۸     ںود۸      شک۸     را۸   رمض

نو۸۸رفح۸ٓاامسین۸ے۸سج۸یک۸)ربق(۸بک۸اس۸وک۸اےنپ۸ادنر۸دنب۸رکیتکس۸زنیمرتہمج۸فرشتحی:

فہ۸اس۸مسج۸۸رکایل۸وک۸رایض۸افر۸اےنپ۸ومٰیل۸ےس۸راہطب۸اقمئ۸رکایل۸سج۸رفح۸ ے۸قح۸اعتٰیل۸ینعی

 ۔رظتنماگہ۸ے۸دنبف ۸یک۸ٓاامسؿ۸رپ۸کین ںیوج۸اسوت۸نویگ۸میقم۸ںیم۸ےس۸اگل۸نورک۸نییلع

 ابدش     وت۸    رب۸    زیدا   ز    رگ۸     انعتی

 ٓایئ   رتمک۸   اطتع۸   ہب۸   وت۸    رگ۸   مغ۸     ہچ

۸اک۸ایک۸یمک۸اطتع۸یک۸وت۸رھپ۸ےھجت۸اینپ۸افرپ۸ںیہ۸ےریت۸ایتانع۸یک۸ارگ۸قح۸اعتٰیلرتہمج۸فرشتحی:

      رہک۸امیب۸ارگ۸اطتع۸مک۸نواجفے۸وت۸ربھگاےئ۸ںیہن۸ںیم۸یافر۸ذعمفر۸ریامیب۸ینعیمغ۸ے۔۸

۸دنبف ۸ےس۸قح۸اعتٰیل ۸زمکفر ےچب۸ےک۸۸رسج۸فرح۸ہک۸ام ۸امیب۸نوےت۸ںیہ۸بیرق۸ایدہز۸ف

 ۔رکیت۸ںیہن۸تیانع۸یسیوچب ۸رپ۸ا۸رہ ے۸افر۸دنت۸ریتہ۸رساہ ے۸یھٹیب

۸رشت۸زیاکسمش۸ربت۸ویاؿد!هللادمحل۸ ابمرک۸۸تیٓاج۸اہن۸حیااختنب۸عم۸رتہمج۸ف

دروخاہ ۸داع۸ے۸ہک۸۸ےس۸ یھ۸نیےس۸داع۸رکات۸نو ۸افر۸انرظ۸اعتٰیل۸هللارپ۸لمکم۸نوا۔۸افتق۸

ولخمؼ۸وک۸۸فاہعس۸ےک۸دصےق۸اس۸اتکب۸وک۸ِنسُح۸وبقؽ۸اطع۸رفام۸افر۸اینپ۸رتمح۸ِاینپ۸!اے۸دخا

۸افر۸امہرے۸۸وتقیف۸اس۸اتکب۸ےس۸اافتسدہ۸یک ۸ےیلافر۸امہرے۸زبروگ ۸ےک۸۸ےیلاطع۸رفام

 فملس۸۔۸ہیلع۸هللا۸یلص۸ارملنیلس۸قحب۸دیس۸،۸ٓانیمانب۸ہیاجر۸اس۸اتکب۸وک۸دصۂق

 ہنع۸هللارقح۸دمحم۸ارتخ۸افع۸ا                                                                  

 رغمب۸ہعمج۸لیب۸ربفزِ                                                                  

 ھ۴۱۷۳؍۸راضمؿ۸اابملرک۰۴۸۸                                                               
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 ںیہ۸ریااین ف۸یابمرک۸ےھجم۸ریم

 ںیہ۸ای ےس۸وت۸اے۸دفہ ۸ابہشز۸زاب 

اایش    ٓاہ۸    رگم۸   ابنط۸   ہب
ّ

  

 ںیہ    خ

 

 ۸ھکیےس۸تم۸د  اقحرت
ص
توو اؿ۸اع
ی

 وک۸

 ںیہ  ای درابر ربتک۸ےس۸۸وتہب۸یک  ہک

 

 ےس  تیصعم۸رکےت۸ںیہن۸رپ۸زیہ  وج

 ںیہ  ای دوشار تخس۸۸راہ۸ںیم۸اںیہن

 

فر۸ ےک۸اابسب۸ےس۸۸انگنو 
 
 ےگ نو۸ د

 ںیہ   ٓااساین رہ۸فتق۸۸زنمؽ۸ںیم  وت

 

 ے قح۸ قشع۸ اساکل ۸ دؽ۸  دفاےئ

 ںیہ  رای تہب۸رگہچ۸امیب۸ںیم  دول 

 

 زیا ے۸رگ۸ رہ۸مغ۸ےس۸وی۸قح۸ںیم۸رہ

 ںیہ   ٓااساین بک۸نت۸  ںیم قشع۸  رہ

 

 اّنمت  وخؿ۸  فتق۸  رہ۸   ے۸    اتیپ   وج۸

 ںیہ    اتاباین  یک ةسن۸ ہپ۸ دؽ۸  ایس

  

 

ّ ب

 

ر۸  یک دؽ۸ اک۸ رہ۸  ت ت

  

 ے  اگل۸ اخ

 ںیہ      رقاباین    یسیج   رہماباین ،۸
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 ف ی۸اہلل۸انب ے۸فاےل۸اچر۸اامعؽ

 میلعت۸رفومدہ

 بح۸داتم۸رباکمہتومالان۸اشہ۸میکح۸دمحم۸ارتخ۸اص رضحِت۸ادقسهللاخیش۸ارعلب۸فامجعل۸اعرػ۸اب

 اشء۸اہلل۸اعتٰیل اچر۸اامعؽ۸اےسی۸ںیہ۸ہک۸وج۸اؿ۸رپ۸لمع۸رکے۸اگ۸رم ے۸ےس۸ےلہپ۸۸۸اؿ

سفن۸رپ۸ربج۸رک۸ےک۸اہلل۸وک۸وخش۸رک ے۸ےک۸ےیل۸وج۸دنمرہج۸ذلی۸۔ف ی۸اہلل۸نب۸رک۸داین۸ےس۸اجےئ۸اگ

  :اجےئ۸اگاامعؽ۸رکے۸اگ۸اس۸وک۸وپرے۸دنی۸رپ۸لمع۸رکان۸ٓااسؿ۸نواجےئ۸اگ۸افر۸فہ۸اہلل۸اک۸ف ی۸نو

  اڑیھ۸رانھکداکی۸یھٹم۸( ۴

 :اخبری۸رشفی۸یک۸دحثی۸ے

  
 

ش
ُ
م
 
ال ُفواال وخر

ُ
ف  ر ر ور

 
ا اک ی بر الل ُٰٰح ور ار  ور ُفوا الش ر

ر اکرانر ور  ح   ُعمر
ُ
                                                           ب ن

ذر  ج ر ا  ٰل ار  ا حر ضر عر ر قربر مر تر
 
اع ر  و  ہ  َفر ت  یر

 ْل  
ٗ
ه ذر ر ارخر

ل  ا فرضر

               افر۸رضحت۸اِنب۸رمع۸ؤافر۸وموھچن ۸وک۸اٹک۸ؤاڑویھ ۸وک۸ڑباھدرتہمج:رشمنیک۸یک۸اخمتفل۸رکف۸

۸ےس۸۸یھٹم۸ںیم۸ڑکپ۸ےتیل۸ےھت۸سپ۸وج۸یھٹماڑیھ۸وک۸اینپدبج۸جح۸ای۸رمعہ۸رکےت۸ےھت۸وت۸اینپ۸

 ۔زادئ۸نویت۸یھت۸اس۸وک۸اکٹ۸دےتی۸ےھت۸

 : ے۸رفاماییلص۸اہلل۸ہیلع۸فملس۸ ے۸ہک۸روسؽ۸اہلل۸اخبری۸رشفی۸یک۸دفرسی۸دحثی

ا بر ور ار  ور ُُکا الش ر ھر
 
ن ُفوا الل ُٰٰح ا 

 
   ع

  ۔ؤاڑویھ ۸وک۸ڑباھدافر۸۸ؤرتہمج:وموھچن ۸وک۸وخب۸ابرکی۸رتکا

سج۸فرح۸فرت۸یک۸امنز۸فابج۸ے۸،دیع۸ارطفل۸یک۸امنز۸۔اڑیھ۸رانھک۸فابج۸ےدسپ۸اکی۸یھٹم۸

اڑیھ۸رانھک۸فابج۸ے۸افر۸اچرف ۸دےایس۸فرح۸اکی۸یھٹم۸دیع۸یک۸امنز۸فابج۸ ہفابج۸ے،رقب

  :ااموم ۸اک۸اس۸رپ۸اامجع۸ے۸، یس۸اامؾ۸اک۸اس۸ںیم۸االتخػ۸ںیہن۔۸العہم۸اشیم۸رحتری۸رفامےت۸ںیہ

ُذ ال ارم را
 
قر ارخ

 
نر ال

ر مراُدو 
ِھ   ور
ۃ  یر

 ِل   
ٗ
ُل عر

 
ا یرف مر  کر

ۃ  ضر
                                                                                                              ب 

 
 
د ُہ ارحر

ِب  
ُ
ال  فرلرم  ی جر ُۃ ال   ثر ُُمرن ر  ور

برۃ  غرار  مر
 
ُض ال  برع 
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                   رغمب۸۸اڑیھ۸اک۸رتکاان۸ہکبج۸فہ۸اکی۸یھٹم۸ےس۸مک۸نو۸اسیج۸ہک۸ضعب۸الہِدرتہمج۸:

  اجزئ۸ںیہن۔۸افرڑجیہے۸ولگ۸رکےت۸ںیہ۸ یس۸ےک۸زندکی

۸رضحت۸ومالان۸ارشػ۸یلع۸اصبح۸اھتونی۸

 

ملت
ل

اہلل۸ہیلع۸یتشہب۸زویر۸۸رۃمحمیکح۸االتم۸دجمد۸ا

اڑیھ۸اک۸ڈنماان۸ای۸اکی۸یھٹم۸ےس۸مک۸رپ۸رتکاان۸دفون ۸درپ۸رحتری۸رفامےت۸ںیہ۸ہک۴۴۳۸۸،ہحفص۴۴۸۸دلج۸

اچےیہ۸اڑھ۸ےس۸ے۸اس۸ےیل۸وھٹڑی۸ےک۸ےچین۸ےس۸ یھ۸اکی۸یھٹم۸نوین۸داڑیھ۸درحاؾ۸ںیہ۸افر۸

ےک۸داںیئ۸افر۸ابںیئ۸فرػ۸ےس۸ یھ۸اکی۸یھٹم۸نوان۸اچےیہ۸ینعی۸ونیت ۸فرػ۸ےس۸۸ےافر۸رہچ

اکی۸یھٹم۸ڈاڑیھ۸رانھک۸فابج۸ے۔۸ضعب۸ولگ۸اسےنم۸ینعی۸وھٹڑی۸ےک۸ےچین۸ےس۸وت۸اکی۸

ےک۸داںیئ۸افر۸ابںیئ۸فرػ۸ےس۸رتکا۸دےتی۸ںیہ۸وخب۸ھجمس۸ںیل۸۸ےیھٹم۸رھک۸ےتیل۸ںیہ۸نکیل۸رہچ

ےس۸اکی۸یھٹم۸رانھک۸فابج۸ے۸ارگ۸اکی۸فرػ۸ےس۸ یھ۸اکی۸یھٹم۸اڑیھ۸ونیت ۸فرػ۸دہک۸

  ریبکہ۸ے۔۸ےس۸اچفؽ۸ربارب۸مک۸ینعی۸ذرا۸یس۸ یھ۸مک۸نویگ۸وت۸ااسی۸رکان۸رحاؾ۸افر۸انگہِ 

 ےنخٹ۸ےلھک۸رانھک۸( ۰

 وک۸ڈاھانپن ےسونخٹ افرافرپےسٓا ےفاےلرہابلس۸ ،یگنل،ہبجولشار،اپاجہم

 :ری۸رشفی۸یک۸دحثی۸ےاخب۔رحاؾ۸افر۸ریبکہ۸انگہ۸ےےک۸ےیلرمدف ۸

ار   مرا ار  یف  الن ر  زر
 
نر اال

  م 
 

ی بر
ع  کر

نر ال 
 م 
ر
فرل

 ارس 

(                                               ۸،۸ولشار۸،۸رکہت۸،۸امعہم۸،۸اچدر۸فریغہاپاجہم،۸یگنل)رتہمج:ازار۸

  ونخٹ ۸اک۸وج۸ہصح۸ےپھچ۸اگ۸دفزخ۸ںیم۸اجےئ۸اگ۔ےس

۸ہک ۸ے۸ویےیل۸ےک رمدف  ولعمؾ۸نوا ۸انگہ ۸رپ۸دفزخ۸ ۸ےنخٹ۸اپھچان۸ریبکہ ۸انگہ       ہک۸ریغصہ

 یک۸فدیع۸ںیہن۸ٓایت۔۸

 اگننو ۸یک۸افحتظ۸رکان( ۱

ںیم۸ٓاج۸لک۸اعؾ۸تلفغ۸ے۸۔۸دبرظنی۸وک۸ولگ۸انگہ۸ہ۸ںیہن۸ےتھجمس۸۸اس۸اعمےلم

 :اپک۸ںیم۸دای۸ے۸ہک۸اگننو ۸یک۸افحتظ۸اک۸مکح۸اہلل۸اعتٰیل۸ ے۸رقٓاِؿ  ۸احال
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ُہ   قُل  ل  ل ار  صر

 ارب 
ن  ا م  و  ر یرُغض ُ

 
ی ن   م 

وا 
ُ
 م

  اینپ۸ضعب۸اگننو ۸یک۸افحتظ۸رکںی۔ ہک۸دےیجیرتہمج:۸اے۸یبن!۸ٓاک۸اامیؿ۸فاول ۸ےس۸ہہک۸

 اڑیھ۸ومھچن۸فاےل۸ڑلوک دینعی۸ان۸رحمؾ۸ڑلوی ۸افر۸وعروت ۸وک۸ہن۸دںیھکی۔۸ایس۸فرح۸ےب۸

یک۸فرػ۸الیمؿ۸نوات۸ے۸وت۸اؿ۸یک۸اڑیھ۸ومھچن۸ٓا یھ۸یئگ۸ے۸نکیل۸اؿ۸دوک۸ہن۸دںیھکی۸ای۸ارگ۸

رغض۸اس۸اک۸ایعمر۸ہی۸ے۸ہک۸نج۸ولکش ۸یک۸فرػ۸دےنھکی۸۔فرػ۸ یھ۸دانھکی۸رحاؾ۸ے

افحتظ۸ِرظن۸اینت۸امہ۸۔ٓاےئ۸ایسی۸ولکش ۸یک۸فرػ۸دانھکی۸رحاؾ۸ے۸۸ہےس۸سفن۸وک۸رحاؾ۸زم

۸اگل۸مکح۸دای۸زیچ۸ے۸ہک۸اہلل۸اعتٰیل۸ ے۸رقٓاِؿ  ۸وک نر  اپک۸ںیم۸وعروت 
ۡ
ُضض

ۡ
ۡن  یرغ  م 

 ر 
ن ھ  ار  ۸افحتظ۸رکںیاربۡصر ۸یک ۸اگننو  ۸ںیم۸،ہکبج۸اینپ ۸دفرسے۸ااکحؾ ۸افر امنزرفزہ

وعروت ۸وک۸اگل۸ےس۸مکح۸ںیہن۸دای۸ایگ۸ہکلب۸رمدف ۸وک۸مکح۸دای۸ایگ۸افر۸وعرںیت۸اتعب۸نو ے۸یک۸

 تیثیح۸ےس۸اؿ۸ااکحؾ۸ںیم۸اشلم۸ںیہ۔

 :افر۸اخبری۸رشفی۸یک۸دحثی۸ے

ر  ن   از 
 
ظ   الن ر

 
عری

 
 ال

ُ
  ر

   ۸اک۸زان۸ے۸رظن۸ابزی۔رتہمج:۸ٓاوھکن

رظن۸ابز۸افر۸زان۸اکر۸اہلل۸یک۸فالتی۸اک۸وخاب۸ یھ۸ںیہن۸دھکی۸اتکس۸بج۸کت۸ہک۸اس۸لعف۸ےس۸یچس۸

 :افر۸ٰوکشمۃ۸رشفی۸یک۸دحثی۸ے۸۔وت۸ہب۸ہن۸رکے

ہ   ری  ل رر ا 
ُظو  ن  مر

 
ال ر ور

ر اظ  نر اللُ الن ر رعر   ل

  ۸وخد۸وک۸دب۸رظنی۸ےک۸ےیل۸شیپ۸رکے۔رتہمج:اہلل۸اعتٰیل۸تنعل۸رفامےئ۸دب۸رظنی۸رک ے۸فاےل۸رپاف۸روج

اع۸رفامیئ۸یلص۸اہلل۸ہیلع۸فملس۸سپ۸انرظ۸افر۸وظنمر۸دفون ۸رپ۸اہلل۸ےک۸روسؽ۸
 
 ے۸تنعل۸یک۸دبد

یک۸دبداع۸ےس۸ڈرںی۸یلص۸اہلل۸ہیلع۸فملس۸ے۔۸زبروگ ۸یک۸دبداع۸ےس۸ڈر ے۸فاےلدیساالایبنء۸

۸ے۸۔۸ا اا۸ارگ۸ یس۸نیسح۸یک۸الغیم۸ےک۸دصےق۸ہ۸ںیم۸زبریگ۸یتلمیلص۸اہلل۸ہیلع۸فملس۸  ہک۸ٓاک

ےنک۸دف۔
 
۸اپک۸یک۸دنمرہج۸ابال۸ٓاایِت ۸سپ۸رقٓاِؿ  رپ۸رظن۸زپاجےئ۸وت۸وفرا۸ًاٹہ۸ول۸اکی۸ہحمل۸وک۸اس۸رپ۸ہن۸ر

  :ابمرہک۸یک۸رفینش۸ںیم۸دب۸رظنی۸رک ے۸فاےل۸وک۸نیت۸رُبے۸ااقلب۸ےتلم۸ںیہ۸ابمرہک۸افر۸ااحدثیِ

 وعلمؿ(...۱          ۸اک۸زان۸اکرٓاوھکن(...۰         اہلل۸ف۸روسؽ۸اک۸ان۸رفامؿ(...۴
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  بلق۸یک۸افحتظ۸رکان(۲

رظن۸یک۸افحتظ۸ےک۸اسھت۸دؽ۸یک۸ یھ۸افحتظ۸رضفری۸ے۸۔۸ضعب۸ولگ۸اگنہ۸ِ

یمشچ۸یک۸وت۸افحتظ۸رک۸ےتیل۸ںیہ۸نکیل۸اگنہ۸ِیبلق۸یک۸افحتظ۸ںیہن۸رکےت۸ینعی۸ٓاوھکن ۸یک۸وت۸

دؽ۸ںیم۸نیسح۸ولکش ۸اک۸۸افحتظ۸رک۸ےتیل۸ںیہ۸نکیل۸دؽ۸یک۸اگنہ۸یک۸افحتظ۸ںیہن۸رکےت۸افر

  :ےتیل۸ںیہ۸وخب۸ھجمس۸ںیل۸ہک۸ہی۸ یھ۸رحاؾ۸ے۸اہلل۸اعتٰیل۸رفامےت۸ںیہہ۸ایخؽ۸ال۸رک۸رحاؾ۸زم

 
ُ
ٓائ نر  یرۡعلرم    ۃر خر

ۡ
رع

ۡ
ف   ُی  اال

ۡ
  ور مرا ُُت

ُ
ُدۡور  الص ُ

                                                                              رتہمج:۸اہلل۸اعتٰیل۸اہمتری۸ٓاوھکن ۸یک۸وچری۸وک۸

  ے۔رے۸دول ۸ےک۸رازف ۸وک۸وخب۸اجاتناف۸راہمت

امیض۸ےک۸انگنو ۸ےک۸ایخالت۸اک۸ٓاان۸رُبا۸ںیہن۸الان۸رُبا۸ے۔۸ارگ۸دنگا۸ایخؽ۸ٓااجےئ۸وت۸اس۸رپ۸وکیئ۸

اذخہ۸ںیہن۸نکیل۸ایخؽ۸ٓا ے۸ےک۸دعب۸اس۸ںیم۸وغشمؽ۸نواجان۸ای۸رپا ے۸انگنو ۸وک۸اید۸رک۸ےک۸ؤم

۸انبان۸ای۸ونیسح ۸اک۸ایخؽ۸دؽ۸ںیم۸الان۸ہی۸بس۸رحاؾ۸ہ۸انگنو ۸یک۸اںیمیدنیانیل۸ای۸ٓا۸ہزم۸اس۸ےس

ے۸افر۸اہلل۸اعتٰیل۸یک۸انرایگض۸اک۸ببس۸ے۔۸اہلل۸اعتٰیل۸افحتظ۸رفامںیئ۸افر۸اؿ۸رحاؾ۸اکوم ۸ےس۸

  اچبںیئ۸سج۸یک۸ربتک۸ےس۸اؿ۸اشء۸اہلل۸اعتٰیل۸مامؾ۸انگنو ۸ےس۸انچب۸ٓااسؿ۸نواجےئ۸اگ۔

 ہ۸ابال۸اامعؽ۸رپ۸وتقیف۸ےک۸ےیل۸اچر۸احیبستتذموکر

ذموکرہ۸ابال۸اچر۸رحاؾ۸اکوم ۸ےس۸ےنچب۸ےک۸ےیل۸دنمرہج۸ذلی۸اچر۸فاظفئ۸ںیہ۸

۸نواجےئ۸یگ۸وت۸ نج۸ےک۸زپےنھ۸ےس۸رفح۸ںیم۸اطتق۸ٓاےئ۸یگ۸افر۸بج۸رفح۸اطتق۸فر

اللُ ابر( ۴۲۲۔اکی۸حیبست۸)انگنو ۸ےس۸انچب۸ٓااسؿ۸نواجےئ۸اگ ال ر ٰلر ا  ۸االر ا  کی۸زپںیھ۔

رفد۸ابر( ۴۲۲)اکی۸حیبست۸۸۔زپںیھ۸ارلل ارللابر( ۴۲۲)حیبست۸
 
اافغتسر۸یک۸زپںیھ۔۸اکی۸حیبست۸د

 ۔ابر( ۴۲۲)رشفی۸یک۸

 إ إ إ إ
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	در بیانِ ثمرۂ  مجاہدات و عطائے حق
	آثارِ اسرارِ عشق
	ترغیبِ مجالستِ مرشدشمس تبریزی رحمۃاللہ علیہ
	در فوائدِ تاخیرِکامیابی و کلفتِ انتظار
	دربیانِ لذتِ ذکراﷲ کہ از ہمہ لذّاتِ دوجہاں اشد والذ باشد
	دربیانِ مقامِ عاشقانِ حق
	در بیانِ سوزِ غمِ عاشقاں
	دربیانِ مقامِ مرشد
	دربیانِ فوائد ِعشقِ حق
	پیامِ استغنائے مقامِ عشق
	در بیانِ عشقِ مرشد
	خواریِٔ غافلاں و اعزازِ عاشقاں
	ترغیبِ صحبت ِاہل ِدل
	جذبِ پنہانیِ ربانی
	دربیانِ احوالِ خاصّانِ خدا
	دربیانِ شانِ باطنی اہل اﷲ
	تیز رفتاریِٔ عشق
	ہمّتِ مردِ عاشق
	معارف و حقائقِ عشق
	لذّتِ وصال بوقتِ مرگ
	بیانِ عشق از عشق
	عذابِ عشقِ مجازی
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