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 رضوان اهلل علهي قال اعلى اهلل قدسه

 
 
 

ُ         هحادث       هج هتي        انظظج        ؛          اـهتي         دومُ ـن  

    هتي       انـيـب        هي      ںاـب  ُز       ؛      جـلے       منط    مشع
ِ ْا ُ     شت هتي      انـدهي      هي     ما    دل   ين     هاْ      ؛    ےھٹا  
هتي    نماك     اـن    ِجگر    ؛    ےھو    ںوُخ  هتي    وھكنْا  

 

؛   ےئهتا   هتي    ا وھكلِ        هي   تهكِس ش      مـل  ـق      ِك نو  

؛   ےئهترا هتر     بدن  هتي    اھكلِ        هي     نو   غذاك  
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ِ            ادثوـح      اْ       ؛       اروـي   ما       ثهدِ اـح   لُك هاندن   

انـج     وـُت      هحادث     سرو   هتي     هت    ؛    اـهتي     يداـثث  

ِ           نيب         اـايـثث         اتـوف        ارسسـجي انظظج          نةِ ـي   ز  
نشانِ         نو      ملُظ       وھكڑ      كيدو      هي       سرو    ارسس ـتي  

 
متام        اـهتي       عـم  ـجم         ما          هیفقِ س           سرو         وـلوكك  

ماماِ     يكـھت     سب     هت    ےن   ايك      رر  ـقـمُ      كيدو  

 
ُ            هتو         عةـيـب نو          يردغ              ما         ككال          اـن          م توا  

نو     ير   زو    اـن     نيب    دہِ ـعِ       هي     سب     ےن       نيگهبا  

نو          عريالس   ُب عذا         و ليد           هي          سرو         رستو  
نو       ير  شر        زمانو       ؛       وعرـُش     يكـھت      دن     هت  

 
ُ        ادثوـح      جعب         ما       وعرـُش          اـن        سالماِ  ھٹوا  

دوستو يداشـثث   ؛  هتي  ںاظظي   ين  هحادث   سب  
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ثثر           پلنگ           اـلیٹ          هتا           تو       مصطىف       اتظظهي    
رف  ــن      مشيها     لُك      ےن      يئجو    زاري    ين    هراءَز  

 ِ رـب    ز          هتو       مامت       هتا          ورچُ       ما        يلـك   ےب       تن  
رـس  ب     رـ  س     هتا        ريدَح    ما     كرفِ     ين     فنـك   و   سلغُ   

 
 ُ ےن   لوكك   وه     ايةظظن   هتي   يھگڑ    وه    ين    صةرف  

ےن    جوكك  اـن    فةالِخ     هتا     رهيا    سب    ج يكناـت  

 
مرسس      رـش  ـب         يئكو      ككر       هك     واجرِ       ؛     ما      اـنيُد  

سسھپڑ     تر   ما   مغ  نثثضض    هت   بِح ـمُ    ےئهو  هج  اـن   هت  

دهرسس   يططنظظ    انـدهي    اوسِ     اـن     دفن    نف  ـك   زـهركك  
ُ          ْا ُ            يئكو         هن        يئھت     هتي        وـتـم  ا كرسس         وـتـم  ا  

 
يططنظظ      كرسس      هوواِ        هبي       ديوـہُ ي          وـنصراني  

يقيطط     هتا       لشاددِ       هتي       مروا      اـن      نيب   محداِ   
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وال       سرو       ما        قرب     نيپهاٌد       ےن      نيب      ارسسـجي  
تداءـباِ         نو       دولة     ؛    ين      موـلِ ظا    هتي     دن      هت  

تىضمر        ثثاْ           اـهتي           ما         ھگر         شنين           وشهـكك  
هترهترا       شاك اْ          ےن          دهريت       هتي       هادثـح      ْا  

 
يئھتالـحح هتي ںاظظي عورـُش  ين ككريمتسِ  ندِ  ندِ   

يئھت      لاْ        ين         ْهْط         ةِ   حضر        متام       سك  ےب  

 
منط           اْ             ملُظ            كرو           ثثر         مطةاـف          تو         الظظثث  
بطض        كرو    ےن      هت      نو     هراءَز       ھتو     كد  ـف       ِغ اـب  

ُ اـخ      ھتو     ما    دل      هج      وكُر     ثثورو پٹ     ثثر     نوت کـ   
ُ اـخ نِـپٹ        دل         ورـُ جنر           اـهتي        سبب        هت       نوـت  

 
ُ      ما    سجملِ  ُ       عـقرـب ساراـثث     وه     اـيْا      ےن   هيو ڑ ا  

هحادث    ےن    يئجو  اْ     داد    ديدي     هن    هي   يئكو  
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دحامزاِ         ےن     يئھت   سب    ز       وـلوكك    سروسس  بعد    هت  
امـع   و خاص    سروسس   طرف   ين     ھگر     اـن   عيل   اـيْا  

امـن     نيك       وه       هراءَز       هك      اـنتسُ       ےن      الہ  جم       ْا  
امـنا           هِ ش           اسس         ينھت          خري      هتي       عيل       بوال  

 
ُ  ميطط بـیھٹو ثثاْ  ما  ةجرـحُ  ںھچو ںاؤـج انـب  رـق  

ںھچو ںؤاْ    ما    مةدِخ     ےن    دحامزاِ        اْ       ييكھد  

 
اـب لردِ       اـن      محدا         ےن      وياْ        ثثاْ     هتي      ةجرـحُ   

اڑھك     جيئ       ما       هص  عر        وه        اـن       اـنراـب      نزديك  

الرم  ـب           ےن       اينـج       ےن     الت      هي     لعيطط    يرما  
ارِگـ        ترت        هراءَز       هتي       وارِگـ         اـن         اـنراـب      وه  

 
محل    هتيو    طـقِ سا     وه    هتا     هلمِ اـح   هتي     نحمِس   

ِ اـق      وه       كيدو      ونـخ      اْ        لوظظثث لـثـمِ      ين     لـیـب  
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رـق  و     ےب       مرد       اك       ما      هيلدِ        وياْ      بعد      هت  
ثثر     لاگ       اـن        ءزهرا      هتي       زور      ححهـناـمط     مارا  

  رـسب    رـس         هت     نيگهبا      واليو      هتي      ما     ناك     هج
رہق         كري        اـمراي        ار  دِ        ےن     كيه      ےن      ذـفُ نقُـ  

 
ما     ـھنكاْ    ين     گـرتمسِ     اـي  وـكك  هتي   ححٌرهي   يبرـچ    

ما        ـكھناـثث      ين       يمربـثث        ؛       كرا       مخز        ياكر  

 
خرب      ين       ل وـ  ه       ينسُ      ين       جرا ما       اـن       زهراء  

ر مو  اـن           وه            خيرب          ِح ـِ تاـف           ثثدهارا            اهرـب  

رہق     زا        ےن      سرور   اـيـكك   ليئ   اندهيـب    الـح در  
رط  ـخ           ؛           نو        امةـقي        اْ         ےطسوا        اـن         يعةـب  

 
اـهت         صرب      اـن      يصو        اْ         ےطسوا         اـن        مةـكِح   

اـهت       ربب    رِ ـشی        ما        هلقح           وه          اـن         اهوـب و ُر   
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بتداءاِ            رطو        اْ         ؛         نو       واقعة        اـن        هراءَز  
البت  مُ         هتا      هتي      دن      اـن      طوقُ سُ       هي     اـن     نحمِس   

ارساـثث        هتا       لگتـا      وه        روز     هتي      ككن   ا     ين      مغ  
ذرا      ھتو      حلم      درَق     ين     لـِ ت        هن     اوسِ      ي ـ ڈ  ه  

 
المِ      جيئ     ما      ةـن  ـج      ےن       يمربـثث      ما      نزديك  

البرم            وجُ ـیـب          هتيو          ونُخ        نو         همطاـف       ْا    

 
ُ         زهراء       ھتو          نو      نيب      اءظظتـناِ    ےب ارـيـثث         ثثر وا  

رعاشِ   مه     و    ذاتمه         ؛          مارا         هي       اـتفرماؤ  

ُ       ندهااك   وه    ےن   كري  ےن    نيـحسن سوار        وثثرا  
ِ              اهرـب جدار اـت            اـن              یوـبـن               ثثاْ              اـلكتن  

 
ما   انظظج  امي  ں اـیعِ   ےئ هتا    هك  غرض    امي   هتي  

ُ        يتـب   هِل اِ        ؛      لِخ دا ما       شان       ين        ةو  ـُ بـن  
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اـن         يندِ        اـن      محداِ          ةِ   رضح         ےن       يئھت        ثثريو  
اـن        يقني         رسهت        ؛        ديدا        هي        سرو       يكومُ   

اـن        ظاملني         متسِ         ےئی    كر           انـيـب       ںسو  ںسو  
اـن         عاملني       رب       هتي        وـلوكك        هي       ؛       يزارـب  

 
ُ       كري          اْ        سبب       اـن      مصطىف      دِ اـحقا   يئارـب  

صايئـق     اهوا    مارا  ےن  يوسسـب   ءهراَز   ےن   نحمِس   
 

يرـمهس         ؛       يٹوھك      هتي        ابـتـفْا          ين         ةر  ذ    
برابري       ؛     ںاظظك    هتي     ديطط    ضـحمِ      ين     اـنيُد  

  ثثٌر ي      ثثٌرا          زا  بعد        هت      كيدي      هي      دمشنو    لُك
يرـِخ اْ           ين          دولة         ےن         يھيكد        ماماِ    بطي    

 
ےن       بالـِ ك      مشندُ      ےن      نيپسو     اـنيُد      ردارمُ   

ےن  باـجـِح    شك ےب      هي    ثثاْ     كيدو     راـيـختاِ   
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ںوار           هي        ثثاْ       وكر       ےن       لةلِس سِ       اـن      ائبـن  
ُ        هي       ثثر      هاهتـ    اـن      ةج  ـحُ  ںاـمُگـ   ےب      سروسس     ھٹاا  

ںاـیـعِ       وجزـعمُ      اْ     ؛     ادةـي  ز     اك    هتي   اك   ؛  
ںاـبـاغـب     سروسس       ؛        اـن        انـبوست      اـن     مةـكِح   

 
ِ اـن       هي ِ ا          شان       ين        وـبـئ ؛       شان       ين        ةـم  ـئ  

ِ اـن         هي ؛        انـيـع         ةا ئِـمـ           اـي  ككو       هتي         وـبـئ  
 

مر  ـج   ال          بعد         هت        اـهتي        اـن         زماهن        صاحب  
ملـع              اـن          اميان          ؛         االـب         اـسواي       ندِ   ندِ   

ملـق     اك     هج     اعداء ےن     يھيكد    ؛  ےھر   اـتـجل  
متا               ؛               نو              اتوـدع           ادظظتـجاِ             روط         ْا  

 
ستموُر         يئكو        اـهضض         هن       ثثن        اـياــٹـك          ماهتا  

مئو اـق      نو      ايةدـِ ه     ِش رـع      ؛      رهيا     ي ٌرـثثك  
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نل  ج          ؛       ما       سينه           اـن      يتـب       هِل اِ       ِء عداا    
مچن         نو       مياناِ    ےن          يھيكد         روز         زبس     رـ  س  

منالز    ُب ـِح صا      يكـھت       فوـخ        مهارا      ؛   ـ    ظظك  
ِ اـغ نسرتن             اـن          حممد        ِغ اـب          ؛          اـهتي         بئ  

 
ُ              قميـستمُ            اْ             نـِ لیك ِ اـن             ؛            راھٹاا وـبـئ  

وـبِص نوا   هتي    عولُ ُط      اـن     هج     ؛     ےھر   اـتـجل  
 

ُ         انـج   ِجگر               اـن         طبـق  بن  دؤدا ديطط طِب ـق  
يقيطط      نسُ         ارـخبا        ين     انفشاينـج      وـُت    ين       هت  

ُ           مشندُ  يطط  قر   مه         اـن           شرتا   ِك لِ ما        هتا          وثثرا  
شنين   اـج    اـن      بطي       هتي     لـت  ــق          هن     اـهضض      زـهركك  

 
ِ         كرا      هتا  ما      ين     يتـب    هِل اِ         ما       مةدِخ  راـثـن  

رديندا    سسا     سنـےج      وـُت     يندِ      ؛      كرذِ      هيناِ   
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رـپِس     اـن    انـخ مشس  هج   هتا   يج حسن بِح صا  
 ُ تربـعمُ          ؛       بة  رـُت        ين       صاحب    هت    ما   نيـج  ا  

ُ        ؛      ےھكلِ        هتي       فسريـت كرذِ         ين         يندِ  طِب ـق  
ر مو  اـن          وه        موىل      ما      هعرص     هت    اـهت     اضرـح  

 
لےجهاڈ ےن  ںنواك وتـُ  اـن دل  تو  ےئهو   جو  ؤمنُم  

لےجاسنھب       مويت       اْ       ين       لـق  ـع          ما       وقنُد ص    
 

ُ   اـموالن تداءـباِ               نو             لـتـقـم              اـن           دين بُط ـق  
ُ  ذي     وه     جي حسن     ؛   ےھكلِ       ما       ارـخبا   یق  ــت  

ءاـفـج     رپـُ             هتا            وـلوكك           الفوـخم         ما         جراتـكُك  
ُ           اـن         نيب  ِل ْا سدا         هتا             رسرشا        ما          ضـغـب  

 
وشين ر          ين         وةـدع      اْ         لعينو         سرو      يھيكد  

بيگ مدُ      هتا      اـجلت    ما    كك   ا       ين     دس  ح      سروسس  
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ندهلواْ     وه    مساـق     هتو    ئيسر   ايك     نو    سروسس  
وـدوست       ما       لگهبا       ين         خـشی ال  مُ         هتو        رهتو  

كرو    مياِ         بو  ومنُص      هي     سروسس    ےن    يلمِ    يس   هت  
ُ          ملع          حد ےب          نو         دين      اـن      يضـفرا       ْا ھٹوا  

 
ےئی  ڑاـثث       هنواِ     ملع      ےن   ميل   جيئ      ےن   به  وُص   

ےئی  رما  ےن يپکـڑ  ےن   هت  ؛  اـهناِ     هج  دشِ رمُ   
 
اںـہگ اـن    هتي     هيلدِ       ما     هعرص     اـن      به  ونُص م      ا    

ںاـدرمي         جراتـكُك          ؛            يواْ          يب   ز اورنكك  

ُ       الغوي عبد     اـاهن        ساهتـ     هتو ںماك        نو     ضـغـب  
ُ             وـهت            نو          يب   ز اورنكك ںاـمـكُك  ےب           ادـستا  

 
رشن         ما       جراتـكُك       ؛       ماگ      هج       يسانككر  وِ   

رسپِ        هي      نو      فلِ اـخم     يئكو       هتو       اـن       ماگ       هت  
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المِ          جيئ       فلِ اـخم       سروسس       هتي      الغوي عبُد   
 ِ ُ       هتي      رزواْ       تن الـخ        كري      ححٌرهاوي     چنـووا  

داُخ    ؛     نو   ضـفِ وار      ےن   كري  ديطط طبـق   اك  
اـجب جا     ؛     ةـفاْ       ين     ضـرف     هتي     سبب     اـن      هت  

 
؛        ضرور      كروي     ين      لـت  ــق         اـهناِ         تدبري  

؛       روہُ ُظ      هتي     لـت  ــق       اـهناِ       وـُن       ن یوـسُ      لُك  

 
هتي    يب   ز اورنكك    وه  ےن     جيئ    هي  الغوي عبد  

ُ          لطاِن سُ  بيگ مدُ            ما          بتاـب         ين          دين بُط ـق  

يظظك     سب      هت    هتي   يظظك     هي    فولِ اـخم   يئـك   هج  
نيتـعل          اكـن غضب         ےن       يئھت        يب   ز اورنكك  

 
راـتيـخاِ      ما     ابتـب     هي  نپو   سو  ےن     الغوي عبد  

ُ   لـت  ــق      ےئهتا    هك غرض     هي    هتي رامداـن    طِب ـق  
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انـدرمي         اـن          ۶۵ےن  ھچپـ ن    هزار        سِن     يجهر  
انـححظظثث          هتو         ينوظظم         نو       االوىل  ىدِ مجا        هِ ما  

ُ         ۸۲يسمي وِ ھٹاا            يخ   ارـت ناـیعِ           هتو           هواردب  
ِ          نو        ملُظ        هتيو       مكحُ       ما       جفر     ين        هت هاندن  

 
منيا      هتو  التوــكُ      نو    رہِ شِ     هج    ثثر   بـیگ شاه  

ُ    لطاِن سُ     ےن    ٌريـثثك  الوسس  حال در دين طِب ـق  

 
رسوا     اـهتي     ٌرسسھگو   بـیگ  شاه     وه     يئھت    ارـالحح  

رامداـن        هتا          اـن      عيل       شيعة       هك      ےطسوا      سا  

رمشا ےب              ونوـملع              فولِ خما             اـهتي             مهراه  
ارـعشِ  بد      وه      اـنححظظثث      ين        ورپُـ   ولُ اك      ما     لگهبا  

 
؟حصي     ثودِ اـح     اْ        ؤمنوُم     ضـبع      ےن      يھيكد  

ُ    ےن    ويْا ؟يظظك   امتيـب    سرو    ےن     ديطط طِب ـق  
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ظريـن   ےب     هتي     هيلوا     ين      ثثاْ      بو جعب      بييٹ  
نريـمُ    ىْدالظظ طُب ـق     وه    ما    ھگر    اـن     هت   هتا    بـیھٹا  

ستگريد         اـن       ؤمنُم      وه      ےن     ينسُ       ےن     وات     ْا  
امري       اـن        اميان        وه        ےن       ثثٌرهي      ےن     الحول  

 
ما    ناْ       هت    ےن        سرو       ود ُد حُ        كرا        خصةُر   

ُ  ال     يئھت ما     انـدهي    اـن     قـلِ خا    هتا     اھٹیـب    ايلـبا  

 
يب  قر       يئھت       جيارسس      سواري       ين      بـیگ شاه  

يبـبح      اسس   هتي     سرور   وه    بوال     بو جعب   ارسسـتي  

يب  غر       ؛       قوم        اثثن       ثثاْ        ثثدهارو          اندر  
جميب       دادرس         يھتن          يئكو           بغري         قـلِ اـخ  

 
ثثر  الـح  اـن   كريدِ    وه  ےن   كري  اءـدع    حد ےب  

ثثر    لاْ      ين       حممد      ؛       ءادـفِ        سر        هك        بوال  
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ر وُض ـحُ       اـن     دين طبـق     اـياْ      ارسسـجي    بـیگ شاه  
ر وہُ ُظ      رضـع      كيدي       ےن      بويل     سالم     پہـلے  

روـُن     هِ ما     اسس      بولو     ےن    ٌريـثثك       هاهتـ     بعد     هت  
ُ         ؛        كرسس         ادـي         ےنمت        ودازہشِ  رورـُض         ھٹوا  

 
ِ   هتي  ھگر وه   رـِ هاـب هتي   هاهتـ  الـي  پکـڑ    هج   لكون  

هتي    وات     ين      امةـيـق     يئـك   ينھت     مك     وات      ْا  

 
ِ   ليئ يھگڑ  هجبـیگ  شاه  وه ےن  شه  هتي ھگر   لكون  

 ُ ياگنھٹر      ين      بواـتــِك       اـالي      وه      سب     ےن    يٹول  
هبري      يو   ٌراگ      ۵ھچـ     ےن     يك ھكڑ      يو اگنھٹر     سب  

كري        هي       بـیگ شاه         ما        ولرـ  ه         يو   ٌراگ         هت  
 

ُ        ٌرياگ     ےن       شاه      كيدا    بعد      هت رسوا      ثثر وا  

ُ     ےن   يھيكد   ايلـح  ستهـخ     ْا راـبـشكا     هتا    يسدـق  
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ںاـفريخ     يططالد   جشاعُ        اـن    طبـُق     هشِ    صومنُص   
ُ       هيلدِ       وه      هتا      اھكڑ    يئھت     كاـمغن ُ        ثثر  وا ںاـغـف  

ُ        ےن          هت ںوها       اـهتي        اضرـح      هي       ثثاْ         اـيالب  
ںاـميرد      اـن       رسهت       وه       اـيبھٹا      ليئ      ما     ٌرياگ  

 
هتا  لولُ حُ    يوسسـب  ما  ٌرياگ   اندـحح   ےن   ج سور   

هتا   للوم     دل   سب   ےن   يوسسـب  ما   نھگر  يھيكد  
 

ككيو      ليئ     بـیگ شاه    ےن       دين طِب ـق     وقت     هج  
لزلوز           هتو          نو          حشر       ما         توـحمل     ۲۲يس اوـب  

مشنودُ           هتا        اـجات      ےن        شاه         وه        هوا       اھگري  
ؤمنوُم     ےن      يھيكد   هتي    اشك     وينُخ   هتا     اـروت  

 
ُ        ترسسچـبُـو       اـن      التوـكُ  دين  هِ شا       وه       اـچنـہپ  

يقيطط       ےن     ثثاْ       ںوها      اـيبھٹا        هي    بـیگ شاه  

18



بسر   سر        الـطفا             ےن          بئريو          ؤمننيُم         لُك  
ُ         سرو       ھتو        هتيو        زهر        وپـیؤ      ےن       وؤاھك وثثرا  

رقد        اْ        وه          ےن         لودِ         اـثثنا           هتا        اـتمسجهاؤ  
ُ            وه         ےسؤاْ         ےن      يٹححهو ر مو  اـن          يندِ  بُط ـق  

 
ئےسیاـثث      ےن       رـِ بش  مُ        پےلہ      اـن      يشوُخ      بة رـُش    

ےسیائھك       اؤـب  ححو    اـن    شادي     ےن     يئھت     لشاددِ   
 

خرب      هي    بـیگ شاه    يظظك    جيئ    ےن   الغوي عبد  
ُ   ميطط  اليو مرا      وظظك   ؛  ںسو هوسس  ےن ديطط طِب ـق  

ككر           ملُظ            بولو        الغوي عبُد     لعني             ارسسـتي  
ُ           ےن          ؤاـلمعُ  رـق  و    اـب          ےن        ويبھٹا           ويالب  

 
ُ      وـُت     ےن    سب ےجؤاھكدِ      بواـتــِك    اـن    يندِ  طِب ـق  

ےجالؤ      ےن    وياھكلِ       ما      حمضرا     هت      ـظظك   هج  
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اـن          اموـع           سروسس         موـلاـع        هتا          هتيا         حاضر  
اـن           امـن        هتا        ملِ اـع        وه        هتا         لوهِاـج       قيقـحت  

اـن       ماك     هي    ينھت      هك      بوال     ےن      بتُ ـكُ      ديكهي  
اـن      رامـح     سروسس     وه     زـغـم     هبي     يئـك      هن      اـايـثث  

 
باـتـك    اـرهي   اـجوت   وه لگ    عشاء   هتي    رظظظ   اـت  

باـجح     كرا       هي       داُخ      اهوا        هبيد       هن       اـايـثث  
 

نشاهظظش       وه      لگ     وقت     اـن     شاءعِ    هتي     رظظظ   اـت  
هاگ  ھتكی           هتا           بـیھٹا       ما         نماك         اـن         التوـكُ   

خواه خري    ينالد   جشاعُ       هتا     ين    ثثاْ      ما     خدمة  

ُ      ےن     يئجو     اساـيـثث      اكوهُب هاْ        ما       دل     هتي    ھٹيا  
 

  متام         ؤمنوُم         اـهت         اـن          ططدي هِ شا          دچو ِگر

 ُ ماماِ        ئِب اـن      ےل و       ےن       ليئ       هك    هتي       م یدا  
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لاتوـكُ    گیـب  شاه    ارسسـتي    يئھت     رات    ندهاريا    
ؤالسُ        كرو      ےن      جيئ     ما    ابـب     اـن    طبـق   يعدا  

صالـفـناِ              هي         ما          جفر           ےسهتا        لعني         بولو  
السنھب     ےنا      ما       ظرـن     اريـت      ےنھاِ         ـظظراك      وـُت  

 
ريپ     اـن       منوؤُم        خرب    ْا         ينسُ      هتي     گ یـب شاه  

ِ ْا ستككريد          اـن        ؤمنُم     هتي       اةـحي     اـهتي       سئ  
 

ـو ِگر         اـن          ثثاْ           هتا           ما           ازارـب منوؤـُم        دچ   
ُ      ےن    سب دوستو    اسس      هي    طبـق    يعدا      ويالب  

ولو       سادِ        ين       ھگر     متيطط     ديطط هِل اِ        اسس       بوال  
كرو      جيئ       راماْ         متيطط         ما         هِل اِ            فرزندو  

 
ےطسوا     اـن       ايةدـِ ه     ںھچو      ںوـؤـهبوكك     اْ       حمنة  

ےطسوا       اـن        ادةظظش         هي         ظاملو         ؛          ٌروـثثك  
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رقرا    ےب     ےن     يئھت     ينسُ      اينـب  ُز     اْ      ين       سرور  
ُ       و       هْا راز    راز          هتا         اـروت         ؤمنوُم      هتي     ںاـغـف  

ارہب   وـن          اـن      هسيت      لگشِن      اسس       امي      هتا     اـتظظك  
ُ      اسس ارـقالف   وُذ         ين        حممد  ِل اْ        اسس       يططدِ  طِب ـق  

 
هتي      دايئجُ        متاري      يناگزند         لخـت          ؛  

هتي   يئها   ين    ينهسِ      ؛  ـئـےل  و   هتي   گيراـالحح  
 

وال       طرف       ين       ھگر       ؤمنوُم      همجل      اْ       ارسسـجي  
لمالـت       الـطفا         ےن       بئريو      سروسس      ےن      يھيكد  

ُ          ھگر   به     ھگر       هر هلزلز         اـن          امةـيـق         هتا        ھٹاا  
  بال       اْ        ےن       يھيكد       نو       حشر     اـي  وـكك      هتو      مامت

  
ابرضطِ اِ      هتو لگ   جفر هتي وعرـُش    اـن  رات    هي  

ابـت  و  پـیچ     هتو   حد ےب  اـن   يندِ  هِل اِ    ما   ينهسِ   
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جفر      يئھت      ارسسـجي     ين       ۲۲گـنتيسمياو      خي   ارـت  
نشر            هتو             ينوظظم           نو         االوىل يدِ مجا         هِ ما  

ُ    هشِ      هي    يب   ز نگاور     ما    ندِ      هت مرا      نو   بُط ـق  
رـ  یـسِ  بد        دال  ج           هتو        سونثثو     ےن       الغوي عبد  

 
ےن       ادـي   ز   بِن  اِ          هي     يد  يز     جمي      هتو     نپوسو  

ُ       اـن      نيب       وه       كرسس     لـت  ــق         هك       اـت ےن      ادؤـف  
 

وون       هتيو        اْ           مكحُ         رہالظ بلُ ـق        ما        ندِ          هت  

بنو             نو             نيجس             وه            لعني          الغوي عبد  

يو  برٌي        ےن        يلھگا         ما      ںاؤـثث       اـن       عی ودا       ےب  
ويھكد       ما         اهنـخ سب  ـح      وابھٹا      كري     قيدي  

 
ِ       ميج        هتو        تو        كر      ادـي   ز   بِن  اِ  متسِ       نوا      تن  

مر  ـج   ال      ذات مه      هتو      نو      هت   هبي    الغوي عبُد   
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كرا   سب  ـح    يـچینھك   ےن    شيخ  يوسسـب   اْ    ارسسـجي  
جٌرا      ليئ        ما      برٌيي      ےن    ذات       يوسسـب     رايننو  

 ِ وال        يططدِ   هِل اِ      طرف     ين      ھگر   ےن   يئھت   اسرين  
ماجرا          ےن         يھيكد       اْ          نسواْ            هتا           اـتؤاكٹـپ  

 
اـمارت         هت        اـلتمِ           فولِ اـخم       هج        ما         رسهت  

اـرتاكپُـ       ےن     يظظك       وه      يضـفرا      ےن       ؤمنُم  
 

علوُط         هتو          ينوظظم        نو      االخرى يدِ مجا       هِ ما  
ُ          هيت         ين            هت        ۲۲يسمي   يكوا          خي   ارـت عوـمُ ـل  

وعرـُش     المِ     سرور  هتي  يب   ز نگاور   ما   دن   هت  
ضوعُخ اـب   ےن        جيئ        اھكڑ       شري       ےگاْ       ير خزن  

 
هتي   لـقیـث      برٌيي    اـن      شاه      وه     ما   ں  اؤـثث     ۲ےب  

هتي   لـهیڈ    ما      ححلوا   اـن     ثثاْ   هتي    سبب   اـهناِ   
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وُگـفتگ   هتي       سرور     وه     كيدي     هي    الغوي عبُد   
وظظك      سچ       هت     ےنمت      ؛    پوھچــے      يب   ز گناور  

كرو       هت        رارـقاِ       يضـفرا       ھچو     متيطط     ؛     ـہكِ   
ِ      گـيلْا          ےن       يئھت     يـن  سُ  وـجت     سب     ےن     ةـع   دب  

 
کےسومُ          هي        ےن       كري          ازررف  ـس           ےنمت        تو  

کےسوچُ      هن      زـهركك     ےن    لـتـق     متارا      تو    يططظظن  
 

ردـق        اْ          اـاي ر  غ             وه           شري            اـن         داُخ رِ ـیـشِ   
درپِ  جد          هن        مهارا      ؛     مهيطط    يضـفرا       هن  

ثثر      راه     ين      ةـن  ـسُ      ؛     نيع         ؛    مهيطط    يـن  سُ   
رُذ عُ  ےب       غري     ؛     هت     ريغ      ؛     ـظظك  ھمنے     هج  

 
لـت  ــق          كرو        اهوـحح     اـي      يةاـنـعِ          كرو         اهوـحح  

معل      ؛         سزاوار      ےنمت       ھچو     متيطط     مكِ اـح  
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وغُ     ےن     الغوي  عبُد  تـخ  ـس           ينُس    اْ       ححٌرهو    ص   
ترـت       هي      ونملُع      ما     قيد      اـجـهبي     ےن       سرور  

ُ        رسهت ِگـنت  ےب       هتا        لوككو         ؤمنوُم       هج      ثثر وا  
نِـپٹ       سرو    اـي و ر     ما      ںاؤـثث       برٌيي     ےن    يھيكد  

 
ارـب  ارـب      هت     بصرية   هِل اِ       هتا     هج    هتا     اـتظظك  

ارـاونڑـُـھچ      اـن      ںاظظج     هاْ       ؛      اـهتي     يديـق  
 

مقر             كرو          ضضوھجـُو        ضروـحم         هي        الغوي عبُد   
ملـق             اك         ين          مريوا         رہُ مُ        كراوي        ما        هت  

ملع          يقـت  ـمُ         اك         ما       زمان          هت      هتا       يضاـق  
متسِ       ؛      هك      بوال      ےن      مُُہر     كيدي     هن    هي    هت  

 
 ُ نيسسُ  ےن  ر قرااِ   ميطط ارسسـاجيـن دىظظال طُب ـق  

يس  كر   ےن    مُُہر   ليئ    ما     حمضرا   ميطط  ارسسـتي  
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 م             كرو          هي        الغوي  عبد     لعني             ارسسـتي
 
رك  

ُ  هشِ     هتا رـس  پِ     ۲ےب    ادانـن      ما      يش  و  ـخُ     اـن    طبـق  

ُ        ـھنمُ     اـن     يضاـق     وه     يوالہكِ     امي    هتي   اـن هت وثثرا  
ردپِ    قطب          مهارا         ےن       مهيطط       فيضرا        ؛  

 
يھگڑ    هت     رہُ مُ     كري     ےن    ينسُ     اْ       هي    يضاـق  

 ُ يڑھك  يئھت    تدبري   ين    لـتق     اـن    دىظظال طُب ـق  
 

جفر       يئھت         ين         ادةظظش        بعد        اـن         حمضرا       ْا  
امر          ورك         نو        لـتـق        بالوي         ےن        يككـب شاه  

رـش   ا           هتو       ما        شاهو      اـن       يـل  دِ         يب   ز اورنكك  
رـق  س        يئھت       وث ُر  وم        هتي     هجـيـتـن       اـن       اثثـثث    ْا  

 
يب  قر    اـن     اهنـخ سب  ح        روتو      يواْ     گیـب  شاه  

ُ         بولو صيبـن     يئھت      ادةظظش      شيخ     اسس       ھٹوا  
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ُ    هشِ      هتا     مهاـب   ريندادِ      اك      ما     سب  ح      اـن    بُط ـق
رشاكْا             هج         حممد شيخ         نو        هت       امـن        ھتو  

ُ      بوال ِ       ےن     شيخ   هتي    ـُطبق راـهوشي    ؛     سسڑيت  
رقرا   كرو  صاحب  ںھچو  ںاؤـج  ميطط  ںھچو  شيخ  ميطط  

 
وه    شيخ  ےن      جيئ     اڑھك   يب  قر     اـن    گیـب شاه  

ُ       هبيجو      بولو   گیـب شاه سوھك   متيطط    ےن    بُط ـق  
 

وال       طرف        ين        سب  ح        شيخ      وه        اوـُ ه      اـروت  
ُ     تيارسس اـعد  مُ     ںھچو    اهنو   ميطط    بوال   ديطط بُط ـق  

ثثٌرا          هوا        اـروت        يططالد   جشاعُ       يئھت      هوش ےب  
ُ    ارسسـجي ِ         هي    بُط ـق كرا     داعو        ےنھا     ےن     لكين  

 
ايشوپ      ثثْا       كري   ےن          انـخ ريفِ        اـن      وةـدع  

يدوا   خر   ادةظظش     دوٌرا  هتي    سب  ح      جلدي  
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ُ     شاه     يس     ںوها    گیـب شاه ححال    ليئ     ےن    بُط ـق  
اـرهي     اڑھك    وياْ     ںوها     ںماك     اك      ؛    جنراك  

ُ        كري       ےن      ھجـُکي     فطر       هبلقِ  ءتجاـلاِ        تہُ ـب  
ِ        يس      قـلِ اـخ ارساـثث       اةـجاـنـمُ          ےن      كري       تن  

 
هتي        انـب  زُ          دم هر         هتا          اـكرت         ه  ل   اِ         كرِ ُش   

هتي      نماك       اـن      دل      هتي      ادـي       ين       نيب    ِل ْا  
 

ِ اـج    اـن     مدِ اـخ    هج     هي    گیـب شاه كري     ظرـن     بن  
ُ         ككردن      ين       شاه       هي      وه       تلوار دهري         ثثر وا  

يِگر   ادجُ     گـيئ   يئھت    ما    يوسسـب ش ال     ےن    ماهتو  
يیربـخ            نيعِ مال           وه           اڑھك           هتا           دچو ِگر  

 
ثثر     زمني     اك       هر     هتا     پـٹکـتـا    ليئ      ےن    ماهتا  

رـش    هِل اِ    هتي    قدمو  هتا   اـتـلڈنھك ليئ   ےن الشه  
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مومُ ـعُ      هگج        هر    يئھت     ين     لـت  ــق        خرب   ارسسـجي  
هومدُ      ےن    كري     ين      مغ     ؤمنوُم     دوٌرا      هك     اـتـنسُ   

مومُ ـغُ   اـب       سروسس       دفن  ش ال      وه    كرسس     اهيوـحح  
ُ            ےن            ؤمنوُم        الـح در موُص خُ           ماروا          ھٹاا  

 
رهي      ثثٌري      اركـمب      ش ال        وه       ےطسوا        هت  

رهي دهري  لگ وقت اـن ء شاعِ   وه  هتي  هبر  ندِ   
 

هتي        نيـلع       ےن        ليئ        ازةـجاِ           هي    گ  یـب شاه  
كري        دفن      اركـمب       الش         اـن       ندي     نےھٹاك  

ِ       الش         هك       دهري      يكححو يضـفرا         هن       اكےلن  
رهي       يتـكك اـج      نِـپٹ         يكححو       وه        ےطسوا         هت  

 
ثثر      ورـكك    ين       سرور   وه    هتي    يتـكہمِ      انـحي  ر    

بشر        اـهت        بج  ـعت         يئجو      وقت       نـا        اـهانو    
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فولِ اـخم        وه       ںاظظك       ےن       ںاظظك      يب   ز اورنكك  
ُ            هي          هج      وه      الغوي عبُد  ثودِ اـح       اْ           يوھٹاا  

رهيو     اثر     يئـك    ںاظظي      هن      اـيـكك    سب    ما    دوزخ  
ُ          ؛      يقاـب    وزِج ـعمُ          ما       مل  اـع        نو       دين طِب ـق

  اهلدى  سيف                                                                                                                                                              
نريـمُ      عيل عبد       ؛     ىـعل  مُ       فل  ـخ       اـن       هج     

ريستگِ د           ؛         اـايـجن        اْ      هتي         ريستگِ د          وه  
 

ما      رات      ين       ة ر  ـتـف        ؛     اجرـسِ      دْىظظال سیُف   
ُ       ؛      مچکے ُ      ين       هج      یوسِ دـق ما      ذات      سايندق  

ُ        رـِ ضـخ        اينـث ما         وات            روعمُ م            ؛         فُط ـل  
ما    تاـفِص       ےسهتا        هن     يب خو    ين       هج   موُظ ــنـم    

 
وـتـلاـمـك      ين         هج        ما        انظظج        ؛         ازـممت  

توـالل  ـج          يھيكد         ؛        مناوسس          سرو        ماهتا  
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اءـي  ربكِ       اسس       قـلِ اـخ      اـن        دوجُ وُ         ِء  هسيت     سسا  
داُخ     اسس      ين        سالةرِ       يتـب   هِل اِ       هتي      مةرـحُ   

اـجب            يكـھت              اعةـشف          وـُت            ين               امام  بطي    
سدا      هتي     تاكبر      ين      شان     ين     دْىظظال سیُف   

 
ےج  سنوار       اـيطاـخ        خبيش    ےن             

ُ       نےھٹاك       اـن      هيوىْل     اْ     هتي      جلدي ےج   ارـتا  
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