601
ے ستم کہ کوي بھی
ا یس

واہلل

ٹوٹ جاۓ

ے ستم کہ کوي بھی
ا یس

واہلل

ٹوٹ جاۓ

خم یشتي ہووے لرزے بدن دل بھی ٹوٹ جاۓ
بھرّاۓ عرش فرش پي افالک ٹوٹ جاۓ
ے غم میه ف
لب دمحم پي ٹوٹ جاۓ
کیوه ا یس
ِ
ے مازے ہیه زہرا کے گال پر
ظالم طما نچ
شہزادیء زسىل جدا بے
جاطر نبی کے ذس بے

ُعکاہش

م ثال

پر

سے پي کہا

ّ
ِدزي لگا دے پیٹھ پي  ،میری ہو میه فدا
احمد سے ٹو قصاص پي لے  ،سن میری رزا
ہوویگا ایسا

کوئی پي

ایسا

کوئی

ہوا

ّ
ے
جاطر وصی کے پیٹھ پي ِدزے بھی کھا لیۓ
ّ
ے
کھائی زہی وي ِدزے مگر آي پي کیۓ

601

احمد کے نی ِت باک پي ظالم کا ک ثا مجال
ُ
ے ابھاۓ وي بد رصال
انگش ِت ظلم کیس
نی ِت نبی ہوه نی ِت وصی کی میه خوب ذھال
فربان جاىه باقی زہے گھر کے ٹو نہال
َ
ج
ک
دز پي خو الت مازی ٹو زہرا ل گبی
بائی لعیه کی آنکھىه میه درئی خو دڑھ گبی

مط نب ِی باک کی موئی ہے
س ِ

فاطمي

با ِد نبی میه جان کو کھىئی ہے فاطمي
ُ
امت کے نخشىابے کو زوئی ہے فاطمي
شیعوه کے یس گ ثاہوه کو دھوئی ہے فاطمي

َتی
م
ِْْی بے پي کبَ ا

کہ نہیه سىۓ چین سے

زوئی ہو تم خو فاطمي احمد کے بین سے

601

شیر جدا سے زہرا بے شیشہ ظلب ک ثا
ِ
زمزم ظلب ک ثا نہیه بھر ک ثا ظلب ک ثا
ے وي ظلب ک ثا
دوزخ کی آ گ ذس سے نجھ
اشکوه سے وي بھرا ہوا دزبا ظلب ک ثا
مؤمن غالم کا ہے خو نحفہ ح ثات کا
ٹوش ثدي لجد میه ہے وي شیشہ نجات کا
ذسنین کو نہالئی ہے اب ہے قصا فریب
زوئی یکا کھالئی ہے وي داد زس جمیب
ّ
زہرا نجھڑ کے جائی ہے نچوه سے  ،ک ثا یصیب
ِاس وقت خو بھی شان ِدکھائی ہے وي عجیب
ے سے جب لگا با ٹو یس باد آ گ ثا
شیۓ
مقیول دوٹوه ی ثازے ہیه اب باد آ گ ثا

601

جازی ہے فاطمي کی ش فاعت خجاب سے
ے ہے غالی ح ثاب سے
زہرا کا خون مہک
جادز کا ٹوز بھ ثال ہے فدسی ِن فاب سے
آۓ بدا شالم کی ہر دم ک ثاب سے
صادق غالم

کی ہے دغا ٹو ِز ننجین

ُ
پرہ ِان دین باقی زہے صاجب المین

٭٭٭٭٭

