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النصائح اليت صنَّ َفظظَا يف عصر الداعي االجل الفاطمي الثالث واالر بعني

سیدان عبد عيل سیف الدین
رضوان اهلل علهي قال اعلى اهلل قدسه

ُ
ُ
هج حادثه نـمود هتيـا ؛ جظظان هتي
مشع منط جـلے ؛ ُز بـاں هي بـيـان هتي
ُ
اْت ِش اےھٹ ؛ اْه ين دل ما هي دهيـان هتي
خوں وےھ ؛ ِجگر نـا ماكن هتي
اْنھكو هتي ُ

كسته هي ل ِھكو ا هتي هتاےئ ؛
نو ِك قـلـم ش ِ

اكغذ نو هي ل ِھكا هتي بدن هتر هتراےئ ؛
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ُكل حـا ِدثه ما يـارو ؛ اْ حـادثو ن ِدهان

ثثـيدا هتيـا ؛ هت هتي سرو حادثه تُـو جـان
جيـارسس وفـات ثثـايـا نيب ز ِ يـن ِة جظظان
ُ
تيـارسس سرو هي كيدو ھكڑو ظمل نو ن ِشان
لوككـو سرو س ِقیفه ما جمـمـع هتيـا متام
كيدو مُـقـرر ايك ےن هت سب ـھتيك ِامام
ُ
بـيـعة هتو امتو نـا ككال ما غدير نو
هبانيگ ےن سب هي ِعـ ِہد نيب نـا وز ير نو
رستو سرو هي ليد و عذا ُب السعري نو
ُ
هت دن ـھتيك شـروع ؛ زمانو شر ير نو
ُ
ُ
ِاسالم نـا شـروع ما جعب حـادثو اھٹو

سب حادثه ين يظظاں هتي ؛ ثثـيداش دوستو
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هيظظات مصطىف تو هتا لیٹـا پلنگ ثثر
زَهراء ين زاري جويئ ےن ُكل هامشي ن ـفر
ن ِت ےب كـيل ما ُچور هتا مامت هتو ز بـر
ُ
غسل و كـفن ين ف ِكر ما حَيدر هتا سـر بسـر
ُ
فرصة ين وه ھگڑي هتي نظظاية وه لوكك ےن
تـانيك ج سب رهيا هتا ِخالفة نـا جوكك ےن
ُدنيـا ما ؛ ر ِواج هك ككر كويئ بـشـر مرسس
هت نـا هج هوےئ مُـ ِحب هت نثثضض مغ ما تر ھپڑسس

هرككـز كـفن دفن نـا ِسوا دهيـان نظظيطط دهرسس
ُ
ُ
اْ امـتـو هتي ھتيئ هن كويئ امـتـو كرسس

نصرانيـو ي ُـہودي هبي ِاهوو كرسس نظظيطط

ِامحد نيب نـا مروا هتي ِدلشاد هتا يقيطط
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جيـارسس نيب ےن ٌدهانيپ قرب ما سرو وال
هت دن هتي ظال ِـمو ين ؛ دولة نو ِابـتداء
ككـوشه نشني ھگر ما هتيـا اْثث مرتىض

اْ حـادثه هتي دهريت ےن اْ اكش هترهترا
ُ
ِدن ِدن ِسمتككري ين شـروع يظظاں هتي ححـالھتيئ

ےبكس متام حضر ِة طْ ْه ين اْل ھتيئ

ُ
ثثظظال تو فـامطة ثثر كرو ظمل اْ منط
بـا ِغ فـدك ھتو زَهراء نو هت ےن كرو ضبط
ُ
ثثورو كرُو هج دل ما ھتو خـاتون ثثر کـپٹ
ُ
ُ
خـاتـون هت سبب هتيـا رجنـور دل نِـپٹ
ُ
ُ
جم ِلس ما بـرقـع او ڑ هي ےن اْيـا وه ثثـارسا

كويئ هي هن ديدي داد اْ جويئ ےن حادثه
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هت بعد سروسس لوككـو ز بس ھتيئ ےن ِازدحام

اْيـا عيل نـا ھگر ين طرف سروسس خاص و عـام
اْ جمہال ےن ُسنتـا هك زَهراء وه نيك نـام
بوال عيل هتي خري نھتي اسس ش ِه انـام
ُ
ُحـجرة ما اْثث بـیھٹو ميطط قـر بـان جـاؤں ھچوں
ديكھي اْ ِازدحام ےن ِخدمة ما اْؤں ھچوں

ُحـجرة هتي اْثث اْوي ےن امحد نـا ِدلر بـا

نزديك بـارنـا نـا وه عرصه ما جيئ ھكڑا

ماري لعيطط هي الت ےن جـاين ےن بـرمال
وه بـارنـا نـا ِگـروا هتي زَهراء ترت ِگـرا
حمسن هتي حـا ِمله هتا وه ساق ِـط هتيو محل
ِ
ثثظظلو اْ خـون كيدو وه قـاب ِـیـل ين ِمـثـل
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هت بعد اْوي ِدهيل ما اك مرد ےب وقـر
مارا مطـانـححه زور هتي زهراء نـا اگل ثثر

هج اكن ما هتي واليو هبانيگ هت سـر بسـر
ُ ُ
قـنـفذ ےن كيه ےن ِدرا مرايـا كري قہر
چـريب ححرٌهي هتي ككـو يـا ِستمگـر ين اْنكھـ ما

اكري زمخ كرا ؛ ثثـيمرب ين ثثـانكھـ ما

زهراء نـا ما جرا ين ُسين هـو ل ين خرب
بـاهر ثثدهارا فـات ِـ ِح خيرب وه نـامو ر
در حـال بـاندهي ليئ ككـيـا سرور ےن از قہر
بـيعة نـا واےطس اْ قيـامة نو ؛ خـطر
ِحكـمة نـا واےطس اْ ويص نـا صرب هتـا
ُر و بـاهو نـا وه حلقه ما شیـ ِر برب هتـا
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زَهراء نـا واقعة نو ؛ اْ طور ِابتداء
ُُ
ُ
حمسن نـا هي سقوط نـا دن هتي هتا مبتال
ِ

مغ ين ا ككن هتي روز وه لگتـا هتا ثثـارسا
هـڈ ي ِسوا هن ت ِـل ين قَدر حلم ھتو ذرا

نزديك ما ثثـيمرب ےن جـنـة ما جيئ ِمال
ُ
خون هتيو بـیـجو برمال
اْ فـامطه نو ُ
ُ
ےب ِانـتظظاء نيب نو ھتو زهراء او ثثر ثثـيـار

فرماؤتـا هي مارا ؛ مهذات و مه ِشعار
ُ
حسنـني ےن كري ےن وه اكندها اوثثر سوار

بـاهر ن ِلكتـا اْثث نـبـیو

نـا تـا جدار

هتي امي غرض هك هتاےئ ِعیـاں امي جظظان ما
ُ
ُ
هل بـيت نـبـوة ين شان ما
دا ِخل ؛ ِا ِ
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ثثريو ھتيئ ےن حرض ِة ِامحد نـا ِدين نـا
مُويك سرو هي ديدا ؛ رسهت يقني نـا
سوں سوں بـيـان كر ےئی ِسمت ظاملني نـا

بـيزار ؛ هي لوككـو هتي رب عاملني نـا

ُ
احقـا ِد مصطىف نـا سبب اْ كري بـرايئ

حمسن ےن زَهراء بـيوسس ےن مارا اهوا قـصايئ
ِ
ذرة ين اْفـتـاب هتي ھكويٹ ؛ مهسـري
ُدنيـا ين حمِـض ديطط هتي كظظاں ؛ برابري
ُكل دمشنو هي كيدي هت بعداز ثثرٌا ثثرٌ ي
طيب ِامام ديكھي ےن دولة ين اْ ِخـري

ُ
ُ
مردار ُدنيـا سونيپ ےن دمشن ك ِـالب ےن

ِاختـيـار كيدو اْثث هي ےب شك ِحـجـاب ےن
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لسلة ےن كرو اْثث هي رواں
نـائب نـا ِس ِ
ُ
ُ
ُحـجة نـا هاهتـ ثثر هي اھٹا سروسس ےب گـمـاں
؛ اك هتي اك ز يـادة ؛ اْ مُعـجزو ِعـیـاں
ِحكـمة نـا بوستـان نـا ؛ سروسس بـاغـبـاں

هي نـائ ِـبـو ين شان ائ ِـمـة ين شان ؛

هي نـائ ِـبـو هتي ككو يـا ائِـمـة عـيـان ؛
صاحب زماهن نـا هتيـا هت بعد ال جـرم
ِدن ِدن سوايـا بـاال ؛ اميان نـا عـمل

جلـتـا رےھ ؛ ديكھي ےن اعداء هج اك قـمل
اْ طور ِاجـتظظاد دعـاتو

نو

؛ امت

ماهتا ـكـٹـايـا ثثن هن هضضـا كويئ ُرستمو
ثثكـ ٌر ي رهيا ؛ عـر ِش ه ِـداية نو قـا مئو
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هل بـيت نـا سينه ما ؛ جلن
اعدا ِء ِا ِ
سـر سزب روز ديكھي ےن ِاميان نو مچن
ُ
كظظـ ؛ مهارا خـوف ـھتيك صا ِحـب الزمن

غـائ ِب هتيـا ؛ بـا ِغ حممد نـا نسرتن
ُ
لیك ِـن اْ مُستـقمي اھٹارا ؛ نـائ ِـبـو
ُ ُ
جلـتـا رےھ ؛ هج نـا طلوع هتي نوا ِصبـو
ُ
طب ديطط
داؤد بن قـطب نـا ِجگر جـان قـ ِ
هت ين تُـو جـانفشاين ين اخبـار ُسن يقيطط
ُ
ُ
ك اشرت نـا مه قر يطط
ل
ما
هتا
ثثر
و
ا
مشن
د
ِ ِ
هرككـز هضضـا هن ق ـتـل هتي طيب نـا جـا نشني

هل بـيت ين ما هتا كرا ن ِـثـار
ِخدمة ما ِا ِ
ِاهين ِذكر ؛ ِدين تُـو سنـےج اسس ديندار

11

صا ِحب حسن يج هتا هج مشس خـان نـا پِسـر
ُ
ُ
اجـني ما هت صاحب ين تُـر بة ؛ معـترب
ُ
طب ِدين ين ِذكر
تـفسري هتي ل ِكےھ ؛ قـ ِ
حـاضر هتـا هت عرصه ما موىل وه نـامو ر
ُمؤمن جو هوےئ تو دل نـا تـُو اكنوں ےن ڈهالےج
ُ
صندوق ما عـقـل ين اْ مويت سنھبالےج
ُ ُ
موالنـا قـطب دين نـا مـقـتـل نو

ِابـتداء
ُ
اخبـار ما ل ِكےھ ؛ حسن جي وه ذي ت ـقی
ُككـجرات ما خمـالفو لوككـو هتا پ ُـر جـفـاء
ُ
اْ ِل نيب نـا بـغـض ما سرشار هتا سدا
ديكھي سرو لعينو اْ دعـوة ين ر وشين
سروسس حسد ين ا كك ما جلتـا هتا ُدم بيگ
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سروسس نو ايك رئيس هتو قـامس وه اْندهلو
رهتو هتو مُال شیـخ ين هبالگ ما دوستـو
هت يس ميل ےن سروسس هي ُ
منصو بو ِامي كرو
ِ
ُ
اْ رافـيض نـا دين نو ےب حد عمل اھٹو
ُصو به ےن جيئ ميل ےن عمل ِاهنو ثثـاڑ ےئی
مُر ِشد هج ِاهنـا ؛ هت ےن پکـڑي ےن مار ےئی
ام ُ
نصو به نـا عرصه ما ِدهيل هتي نـا گـہاں

اورنكك ز يب اْيو ؛ ُككـجرات درميـاں
ُ
هتو ساهتـ اهنـا عبد الغوي بـغـض نو ماكں
ُ
اورنكك ز يب نو هتـو استـاد ےب ُككـمـاں
و ِ يسانككر هج اگم ؛ ككُـجرات ما نرش
هت اگم نـا هتو كويئ خمـال ِف نو هي پِرس
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ُ
عبد الغوي هتي سروسس خمـال ِف جيئ ِمال
ُ
ن ِت اْرزو هتي اوچنـو ححرٌهاوي كري خـال
خدا
اك قـطب ديطط كري ےن رواف ِـض نو ؛ ُ

هت نـا سبب هتي رفـض ين اْفـة ؛ جا جبـا

تدبري ِاهنـا ق ـتـل ين كروي ضرور ؛
ُ
ُ
ُكل ُسـنیو نُـو ِاهنـا ق ـتـل هتي ظہور ؛
عبد الغوي هي جيئ ےن وه اورنكك ز يب هتي
ُ ُ
ُ
ُ
لطان قـطب دين ين بـابت ما دم بيگ
س
ِ
هج كـيئ خمـال ِفو هي كظظي هتي هت سب كظظي

اورنكك ز يب ھتيئ ےن غضب نـاك لعـنيت

عبد الغوي ےن سو نپو هي بـابت ما ِاخـتيـار
ُ
طب نـامدار
هتي هي غرض هك هتاےئ ق ـتـل قـ ِ
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۶۵

سن هزار ےن ھچپـن
جهري ِ
ما ِه مجا ِدى االوىل نو مظظينو هتو ثثظظححـان
ُ
تـار يخ اھٹاو ِ يسمي ۸۲بدهوار هتو ِعیـان
ُ
هت ين جفر ما ُحمك هتيو ظمل نو ن ِدهان
نـا درميـان

ُ
شاه بـیگ ثثر هج ِش ِہر نو ـكـتوال هتو امني
ُ
در حال الوسس ثثكـرٌي ےن ُ
طب دين
ـ
ق
لطان
س
ِ
ِ
الححـار ھتيئ وه شاه بـیگ ھگورٌسس هتيـا سوار
سا واےطس هك شيعة عيل نـا هتا نـامدار
مهراه هتيـا خمال ِفو
ُ
ُ
هبالگ ما اكلو پـور ين ُثثظظنححـا وه بد ِشعـار
ملعـونو

ےب مشار

ديكھي ےن بعـض ُمؤمنو اْ حـا ِدثو حصي؟
ُ
طب ديطط ےن سرو بـامتي كظظي؟
اْوي ےن قـ ِ
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بييٹ جعب بو اْثث ين واهيل هتي ےب نـظري
ُ
ُ
دى مـنري
بـیھٹا هتا هت نـا ھگر ما وه قـطب الظظ ْ
اْ وات ےن ُسين ےن وه ُمؤمن نـا دستگري
الحول ےن ثثرٌهي ےن وه اميان نـا امري
ُ ُ
ُرخصة كرا حد ود سرو ےن هت اْن ما
ُ
ھتيئ ال ابـايل بـیھٹا هتا خال ِـق نـا دهيـان ما
شاه بـیگ ين سواري جيارسس ھتيئ قر يب
تيـارسس جعب بو بوال وه سرور هتي اسس حبـيب
اندر ثثدهارو اْثث اثثن قوم ؛ غر يب
خـال ِـق بغري كويئ نھتي دادرس جميب
ےب حد دعـاء كري ےن وه ِدكري نـا حـال ثثر
بوال هك سر ف ِـداء ؛ حممد ين اْل ثثر

16

ُ ُ
شاه بـیگ جيـارسس اْيـا قـطب دين نـا حـضو ر
ُ
ُ
پہـلے سالم بويل ےن كيدي عـرض ظہو ر
هت بعد هاهتـ ثثكـرٌي ےن بولو اسس ما ِه نُـور
ُ
ُ
ِشہزادو ےنمت يـاد كرسس ؛ اھٹو ضـرور
بـاه ِـر وه ھگر هتي ن ِلكو هج پکـڑ يـال هاهتـ هتي

اْ وات مك نھتي كـيئ قـيـامة ين وات هتي

ليئ ن ِلكو ھگر هتي شه ےن وه شاه بـیگ هج ھگڑي
ُ
ـكـتـابو ين اگنھٹري
لويٹ ےن سب وه اليـا ِ

سب اگنھٹر يو ھكڑ يك ےن ھچـ ۵اگ ٌر يو هبري
هت اگ ٌر يو هـرول ما شاه بـیگ هي كري
ُ
هت بعد كيدا شاه ےن اگرٌي او ثثر سوار
ُ
اْ خـسته حـايل ديكھي ےن قـديس هتا اشكـبـار
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ُ
ُ
منصوص ِشه قُـطب نـا جشاع الديطط فريخـاں
ُ
ُ
مغنـاك ھتيئ ھكڑا هتا وه ِدهيل او ثثر فـغـاں
ُ
هت ےن باليـا اْثث هي حـاضر هتيـا وهاں
اگرٌي ما ليئ بھٹايـا وه رسهت نـا درميـاں
ُُ
سور ج ےن ححـاند اگرٌي ما بـيوسس حلول هتا
ديكھي ھگرن ما بـيوسس ےن سب دل ملول هتا
طب دين ےن شاه بـیگ ليئ ككيو
هج وقت قـ ِ
بـاو يس ۲۲حملـتو ما حشر نو هتو زلزلو
ھگريا هوا وه شاه ےن جاتـا هتا ُدمشنو
خوين اشك هتي ديكھي ےن ُمؤمنو
روتـا هتا ُ
ُ
ُ
ُ
كـتوال نـا چـبـوترسس پـہنچـا وه شا ِه دين

شاه بـیگ هي بھٹايـا وهاں اْثث ےن يقيطط
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ُكل ُمؤمنني بئريو ےن اطفـال سر بسر
ُ
ھكاؤو ےن پـیؤو زهر هتيو ھتو سرو اوثثر
مسجهاؤتـا هتا اثثنـا ِدلو ےن وه اْ قدر
ُ ُ
ححهويٹ ےن اْؤےس وه قـطب ِدين نـامو ر
ُ
ُ
خويش نـا پےلہ مبش ِـر ےن ثثـائےسی
شـر بة ُ
ِدلشاد ھتيئ ےن شادي نـا ححو بـاؤ ھكائےسی

عبد الغوي ےن جيئ كظظي شاه بـیگ هي خرب
ُ
طب ديطط ےن هوسس سوں ؛ كظظو امر
اليو ميطط قـ ِ
ُ
ُ
تيـارسس لعني عبد الغوي بولو ظمل ككر
ُ
ُ
علمـاؤ ےن بالوي بھٹاوي ےن بـا وقـر
ُ
ـكـتـابو ِدھكاؤےج
طب ِدين نـا ِ
سب ےن تُـو قـ ِ

هج كظظـ هت حمضرا ما ل ِھكاوي ےن الؤےج
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حاضر هتيا هتا عـالـمو سروسس عـوام نـا
حتـقيق جـاهِلو هتا وه عـال ِم هتا نـام نـا
ُُ
ديكهي ـكتب ےن بوال هك نھتي هي اكم نـا
ثثـايـا هن كـيئ هبي مـغـز وه سروسس حـرام نـا
تـا ظظظر هتي عشاء لگ وه جوتـا رهيـا كـتـاب
خدا هي كرا جحـاب
ثثـايـا هن هبيد اهوا ُ
تـا ظظظر هتي ِعشاء نـا وقت لگ وه شظظنشاه
ُ
كـتوال نـا ماكن ما بـیھٹا هتا تكیھ اگه
ُ
خدمة ما اْثث ين هتا جشاع الدين خري خواه
ُ
ُهبواك ثثـيـاسا جويئ ےن اھٹي هتي دل ما اْه
چو ِگرد شا ِه ديطط نـا هتـا ُمؤمنو متام
ُ
ئب ِامام
امید هتي هك ليئ ےن و ےل نـا ِ
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ُ
اندهاري رات ھتيئ تيـارسس شاه بـیگ كـتوال
دايع قـطب نـا بـاب ما جيئ ےن كرو ُسؤال
بولو لعني هتاےس جفر ما هي ِانـفـصال
تُـو راكظظـ ِاےنھ تـاري نـظر ما اےن سنھبال

شاه بـیگ هتي ُسين اْ خرب ُمؤمنو نـا پري
اْئ ِس هتيـا حيـاة هتي ُمؤمن نـا دستككري
بـازار ما هتا اْثث نـا چـو ِگرد ُمـؤمنو
ُ
سب ےن بالوي دايع قـطب هي اسس دوستو
هل ديطط متيطط ھگر ين ِدسا ولو
بوال اسس ِا ِ
هل ما متيطط اْرام جيئ كرو
فرزندو ِا ِ
حمنة اْ هبوككــؤوں ھچوں ه ِـداية نـا واےطس

ثثكـرٌو ؛ ظاملو هي شظظادة نـا واےطس
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سرور ين اْ ُز بـاين ُسين ھتيئ ےن ےب قرار
ُ
اْه و فـغـاں هتي ُمؤمنو روتـا هتا زار زار
لگشن هسيت نـا نـو بہار
كظظتـا هتا امي اسس
ِ
ُ
ُ
طب ِديطط اسس اْ ِل حممد ين ذو الفقـار
اسس قـ ِ
؛ تـلخ زنداگين متاري ُجدايئ هتي
الححـارگي هتي و لـئـے ؛ ِسينه ين هايئ هتي
جيـارسس اْ مجله ُمؤمنو ھگر ين طرف وال
ديكھي ےن سروسس بئريو ےن اطفـال تـلمال
ُ
هر ھگر به ھگر اھٹا هتا قـيـامة نـا زلزله
مامت هتو ككـو يـا حشر نو ديكھي ےن اْ بال
ُ
هي رات نـا شـروع هتي جفر لگ هتو ِاض ِطراب

هل ِدين نـا ےب حد هتو پـیچ و تـاب
ِسينه ما ِا ِ

22

تـار خي اوگـنتيسمي ۲۲ين جيـارسس ھتيئ جفر
ما ِه مجا ِدي االوىل نو مظظينو هتو نشر
ُ ُ
هت ِدن ما اورنگ ز يب هي ِشه قـطب نو امر

عبد الغوي ےن سونثثو هتو جالد بد ِسـیـر
بن ز يـاد ےن
سونپو هتو جمي يز يد هي ِا ِ
ُ
تـا هك ق ـتـل كرسس وه نيب نـا فـؤاد ےن

ُ
ُ
هت ِدن ما قـبل الظہر حمك اْ هتيو نوو
عبد الغوي لعني وه جسني نو بنو
ےب داعیو نـا ثثـاؤں ما ھگايل ےن بريٌ يو
قيدي كري بھٹاوا حـبس خـاهن ما ديھكو
بن ز يـاد كر تو هتو جمي ن ِت نوا ِسمت
ِا ِ
ُ
عبد الغوي هبي هت نو هتو مه ذات ال جـرم
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جيـارسس اْ بـيوسس شيخ ےن ھكینـچي حـبس كرا
نوراين بـيوسس ذات ےن بريٌي ما ليئ جرٌا
هل ِديطط وال
ن ِرياس ھتيئ ےن ھگر ين طرف ِا ِ
ٹـپاكؤتـا هتا اْنسو اْ ديكھي ےن ماجرا
رسهت ما هج خمـال ِفو ِملتـا هت مارتـا
ُ
ُمؤمن ےن رافـيض وه كظظي ےن پـاكرتـا
ُ
ما ِه مجا ِدي االخرى نو مظظينو هتو طلوع
ُ
ُ
تـار خي ايكو يسمي ۲۲هت ين هيت لـمـوع
ُ
هت دن ما اورنگ ز يب هتي سرور ِمال شـروع
خضوع
خزن ير اْےگ شري ھكڑا جيئ ےن بـا ُ

ےب ۲ثثـاؤں ما وه شاه نـا بريٌي ثـقیـل هتي
ِاهنـا سبب هتي اْثث نـا ححلوا ما ڈهیـل هتي
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ُ
ُ
عبد الغوي هي كيدي وه سرور هتي گـفتگو

اورنگ ز يب پوھچــے ؛ ےنمت هت سچ كظظو
ِكہـ ؛ متيطط ھچو رافـيض ِاقـرار هت كرو
ُسنـي ھتيئ ےن اْ گـيل ب ِد عـة ےن سب جتـو
تو ےنمت سـرفراز كري ےن هي مُوکےس
نظظيطط تو متارا قـتـل ےن هرككـز هن ُچوکےس
خدا نـا شري وه غر ايـا اْ قـدر
ِشـیـ ِر ُ
هن رافـيض مهيطط ؛ مهارا هن جد پِدر
ُسنـي مهيطط ؛ عني ؛ ُسـنـة ين راه ثثر

ُُ
هج ھمنے كظظـ ؛ غري هت ؛ غري ےب عذر

ححـاهو كرو ِعـنـاية يـا ححـاهو كرو ق ـتـل

حـا ِكم متيطط ھچو ےنمت سزاوار ؛ معل
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ُ
ُ
عبد الغوي ےن غصو ححرٌهو اْ ُسين سـخـت
سرور ےن هبيـجـا قيد ما ملعُون هي تـرت
ُ
رسهت او ثثر هج ُمؤمنو لوككو هتا ےب ِگـنت

ديكھي ےن بريٌي ثثـاؤں ما ر و يـا سرو نِـپٹ
هل بصرية هت بـار بـار
كظظتـا هتا هج هتا ِا ِ
قـيدي هتيـا ؛ اْه جظظاں نـا ھچ ُـڑاونـار
ُ
ُ
عبد الغوي هي حمـضرو ھجـوضضو كرو رمق
هت ما كراوي مُ ُہر امريو ين اك قـمل
قـايض هتا هت زمان ما اك مُـتـيق عمل
هت هي هن كيدي مُ ُہر ےن بوال هك ؛ ِسمت

ُ ُ
ُ
قـطب الظظدى نـاجيـارسس ميطط ِاقرا ر ےن سنيس
تيـارسس ميطط حمضرا ما ليئ مُ ُہر ےن كر يس
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تيـارسس لعني عبد الغوي هي كرو مكر
ُ
ُ
۲
هتا ِشه قـطب نـا خـو يش ما نـادان ےب پِسـر
ُ ُ
هت نـا هتي امي ِكہاليو وه قـايض نـا مھنـ اوثثر
؛ رافيض مهيطط ےن مهارا قطب پِدر

قـايض هي اْ ُسين ےن كري مُ ُہر هت ھگڑي
ُ ُ
قـطب الظظدى نـا قتـل ين تدبري ھتيئ ھكڑي
اْ حمضرا نـا بعد شظظادة ين ھتيئ جفر
شاه بـيكك ےن بالوي قـتـل نو كرو امر
اورنكك ز يب ِدلـي نـا شاهو ما هتو ا شـر
اْ ثثـاثث نـا نـتـيـجه هتي مو ُر وث ھتيئ سقـر
شاه بـیگ اْيو روتو حبس خـاهن نـا قر يب
ُ
بولو اھٹو اسس شيخ شظظادة ھتيئ نـصيب
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ُ ُ
بـامه هتا ِشه قـطب نـا حبس ما اك ِديندار

ھتو نـام هت نو شيخ حممد هج ْا شاكر
ُ ُ
بوال قـطب هتي شيخ ےن ت ِڑيسس ؛ هوشيـار

ميطط شيخ ھچوں ميطط جـاؤں ھچوں صاحب كرو قرار
شاه بـیگ نـا قر يب ھكڑا جيئ ےن شيخ وه
ُ ُ
شاه بـیگ بولو هبيجو قـطب ےن متيطط ھكسو

روتـا ه ُـوا وه شيخ حبس ين طرف وال
ُ ُ
ُ
تيارسس قـطب ديطط بوال ميطط اهنو ھچوں مدعـا
ُ
ےب هوش ھتيئ جشاع الديطط روتـا هوا ثثرٌا
ُ ُ
جيـارسس قـطب هي ن ِلكي ےن اےنھ وداع كرا
دعـوة نـا ف ِري خـان ےن كري اْثث پيشوا

جلدي حبس هتي دورٌا شظظادة خر يدوا
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ُ ُ
شاه بـیگ وهاں يس شاه قـطب ےن ليئ ححال
اكرجن ؛ اك ماكں وهاں اْوي ھكڑا رهيـا
ُ
ق ِبله طرف ھج ُـکي ےن كري بـ ُہت ِالـتجاء
خـال ِـق يس ن ِت كري ےن مُـنـاجـاة ثثـارسا
ُ
ُ
كر ِا له كرتـا هتا هر دم ز بـان هتي
ش ِ
اْ ِل نيب ين يـاد هتي دل نـا ماكن هتي
شاه بـیگ هي هج خـا ِدم نـا جـان ِب نـظر كري
ُ
تلوار وه هي شاه ين ككردن او ثثر دهري
ماهتو ےن ال ش بـيوسس ما ھتيئ گـيئ ُجدا ِگري

چو ِگرد هتا ھكڑا وه مال ِعني خـیربي
ماهتا ےن ليئ پـٹکـتـا هتا هر اك زمني ثثر
هل شـر
الشه ےن ليئ ھكنڈلـتـا هتا قدمو هتي ِا ِ
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ُ
ُ
جيـارسس خرب ق ـتـل ين ھتيئ هر جگه عـموم
ُسنـتـا هك دورٌا ُمؤمنو مغ ين كري ےن ُدهوم
ُ
ُ
ححـاهيو كرسس وه ال ش دفن سروسس بـا غـموم
ُ
ُ
ُ
در حـال ُمؤمنو ےن اھٹا ماروا خصوم
هت واےطس وه ال ش مبـارك ثثرٌي رهي
ِدن هبر هتي وه ِعشا ء نـا وقت لگ دهري رهي
شاه بـیگ هي ِاجـازة ليئ ےن لعـني هتي

اكنےھٹ ندي نـا الش مبـارك دفن كري

ححويك دهري هك الش ن ِاكےل هن رافـيض

هت واےطس وه ححويك نِـپٹ جـا ككـيت رهي

ر حيـان ِمہكـيت هتي وه سرور ين ككـور ثثر
وهانـا نـا وقت جويئ تعـجب هتـا بشر
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اورنكك ز يب كظظاں ےن كظظاں وه خمـال ِفو
ُ
ُ
عبد الغوي وه هج هي اھٹايو اْ حـا ِدثو

دوزخ ما سب ككـيـا هن يظظاں كـيئ اثر رهيو
ُ
ُ
طب دين نو عـالم ما معـ ِجزو
بـايق ؛ قـ ِ

سيف اهلدى

هج نـا خـلف مُعلـى ؛ عبد عيل مُـنري
وه دست ِگري هتي اْ جنـايـا ؛ دست ِگري
ُ
سیف الظظدىْ ِسـراج ؛ فـتـر ة ين رات ما
ُ
ُ
مچکے ؛ قـد ِسیو هج ين قدساين ذات ما
ُ ُ
ُ
ثـاين خـض ِـر لـطف ؛ معمور وات ما
ُ
مـن ـظوم هج ين خو يب هن هتاےس ِصفـات ما
ممتـاز ؛ جظظان ما هج ين كـمـالـتـو
ماهتا سرو مناوسس ؛ ديكھي جـاللـتو
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اسس هسيت ِء ُو ُجود نـا خـال ِـق اسس ِكرب يـاء
ُ
خدا
هل بـيت ر ِسالة ين اسس ُ
ا
هتي
مة
ر
ـ
ح
ِ ِ
طيب امام ين تُـو شفـاعة ـھتيك جبـا
ُ
سیف الظظدىْ ين شان ين براكت هتي سدا
ےن خبيش خـطايـا سنوار ےج
ُ
جلدي هتي اْ هيوىلْ نـا اكنےھٹ اتـار ےج
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