
محمد رسول اهللا انس اْپنا وصي انس 

فاطمة زهراء انس حسن انس حسني 

خرياالنام ؛، سگال لوگو ما خري  ؛

*َ البرةُ الزهراءُ و احلَسَنان  خَري االنامِ مُحَمّد و و صيهُ

 اْپ سگال سي، اس پنجنت، جهالة

 دور ائي ؛ انس اْپين هداية سي

 متام لوگو نس ضالل (گمراهي) سي

هداية ملس ؛

قَوم بِهِم كُشفَ العَمْى و بِهديِهِم* هُدي الورى من حَرية الطّغيان 

اْپ سگال سي} مناز متام (قبول) ا 

ئي ؛ انس اْپ سگال نا سبب دعوة نا 

طرف اذان ديواما اْوس ؛

مَن ال تَتم ُصَالَتُنا اال بِهِم* وبِهِم ينادْى وقتَ كُل اَذَان 

 اْپ سگال اهللا تعاىل نا علم نا

 خزاحني ؛ انس و حي نا مهبط

 (اْمسان سي اترواين جگه ؛)، انس

شريعة نا واضح نا كرنار ؛

خُزانُ علمِ اهللاِ مَهبطُ و حيِه* واملٌوضحُونَ شَرائع االميَان 

اْپ  سگال خدا نا دين نا نشانو ؛، 

انس هداية نا اركان ؛، جناة  نا سفينة 

؛، انس اميان نا دعائم ؛.

* سُفُن الّنجاة دَعَائم االميَان  ينِ اهللاِ اَركاَنُ اهلُدىد اَعالم



 اْپ سگال حبل اهللا  ( خدا نا

 رسا) ؛، ج اْپنا سي تعلق كرس

 (اْپ ين دعوة نس جواب دس) اهنس جناة

 ملس ؛ انس اْپنو دمشن هالكي ين

طرف گرنار  ؛

حَبل اال لْه فَمَن تَعَلّقَهُ نجا* وهَوى مُخَالفُهُ الَى اخلُسران 

 ميط كربال ما اْوينس كهرو يو، انس

 كربالء ين مصيبة  پر مارو غم نوو

 ائي ؛ انس مارا  اندرحزن ين

جلن  زيادة ائي ؛.

و لَقَد و قَفتُ بِكَربالءَ فَجدّدَت* كُريب واَذكَت يف احلَشَا اَحزاين 

 عاشوراء نا دن ما مارا موىل حسني  ين

 شهادة منس ياد اْيوي, عجب مارو

پستاؤ ؛ وه پياسا نا اوپر

و ذَكَرتُ يف عَاشُور مَصرع سَيدي* مَوال ي وا اَسَفَا عَلَى العَطشَان 

 ميط حسني امام انس اْپنا اصحاب پر

 خون انس اْنسوط سي گهنو روؤ چهوط

ج اْنسوط كوئي وار ركس يط

و َالَبكين عَلَى احلُسَنيِ و صَحبِه* بِدَمٍ و دَمعٍ دَائمِ التّهتَان 

 انس كربالء نا شهداء  پر ميط روؤ

چهوط,ج كفن بغري گرا هوا ؛،

و الَ بكين عَلَى القَتيلِ بِكَربال* عُريانَ مَطروحًا بِال اَكفَان 

 محمد نا غريب (پرديسي) پر ميط

 روؤ چهوط ج طف ما اكيال ؛،

وطن سي گهنا دور ؛.

* بِا لطّفّ فَردًا نازِح االَوطَان  عَلَى  غَرِيبِ مُحَمّد نيالَ بكو



 محمد نا گهر ين سيدانيو پر ميط روؤ

 چهوط, ج ظامل انس دمشين سي

قيديوان كروا ما اْيا ؛،

* مَسبِيةً بِالظّلمِ و العُدوان   مُحَمّد اتنعَلَى ب نيالَبك و

 اهل بيت محمد نا قاتل نو سوط عذر

 (جواب) هسس قيامة نا دن ما

جيوارس خدا نا سامنس كهرو هسس؟!

* يف احلَشرِ عندَالواحداملَنان  مُحمّد يتلِ اَهلِ بقَات مَا عُذر

 خدا تعاىل عباد اهللا پر ج ظلم

 ائي ؛ اهناسي غافل نتهي ، ج

  سگالنااوپر ظلم يو ؛ اهنا واسطس

 عظيم الشان قيامة نو دن ؛ ، اْ ظاملو

 نو جيما حساب اسس انس اس سگال نس

عزاب اسس

* لْكن لَهم يوم عَظيم الشّان  مَا اهللاُ عَن ظُلمِ العباد بِغَافلٍ

صلوات پرهجو خدا تعاىل نيب انس 

اهين اْل ائمة طاهرين پر جهاط لگ ك 

داالؤ پر پرنده غُنُو كرتا رهس.

صَلّى اال لْهُ عَلَى النبِي و اْله* مَا غَردَ القُمرِي يف اَ الغصَان 


