
 امں

ر   اےنپ  ےسںاہجداین    ےہ اہجں ااسنم  انپہ اگہ ےہ۔اکی ایسیرت ااسحس وصبامں اکی وخ
 ھک

چ پ

ا ے ےھ ہک اس وک دانی یک وکآ 

 

 ت
ج
م
س

 فیلکت وھچرک ئپ وک وفحمظ 

۔  ایس تبحم اور اتیسن اک وبثت ںیہہہک ےتکس مہ امں ےس ابت البکجھج رہ اینپ ےہ اور ونعمتی ےس ااکنر نکمم ںیھن ئیھب ںیھن زگریتکس۔  اس رےتش یک اچس

 ھ دی یگ آ ہک رپورداگر اعمل یک تبحم اور امں یک تبحم وک ہی ےہ
 ہ
پ

 

ش

 

ت

 ہک اہلل اعتیل اےنپ دنبوں ےس یسک امں ےس ےہ  اک وہفمل۔ دحثی ابمرہکےہسپ ںیم 

۔ےہرتس انگ زایدہ تبحم رکات   

 ہک اہلل اعتیل ےن قیلخت اک رہبت اور رشف اےنپ دعب رصف امں وک اطع ایک ےھ اور اےکس دقومں  ےلت تنج رھک ےہامں ےک رےبت اور اقمل اک ہتپ اس ےس اتلچ 

۔ےہ۔ اترخی االسل اےسی میظع وصقں اور وااعقت ےس رھبی  ےہدی   

ٔ دو ںیم مت وک ایھچ وقل دوں اگ                     ہک ؛ےہوپننیل اک وقك 
ی
ٔ

۔مت ےھجم ایھچ امی  

 البہبش وادلنی ےہم ںیم اہلل اعتیل ےن ابراھ وادلنی یک ااطتع یک نیقلت رفامی آ، رقےہم ںیم امں ےک اسھت نسح ولسک یک نیقلت رفامات آاہلل اعتیل رق

وخش تمسق ںیہ وہ ولگ نج یک امں زدنہ ےہ اوراہلل ےن اےکن ےیلی تنج امکےن ےک راےتس آاسم رک ۔ںیہ تمعن میظع وااسنم ےک ےیل ہفحت دخاودنی 

 دٔیی ںیہ۔

ٔر  ےن اھکل ےہ ہک
ت ی
ش
تٔک

 

ش

ےچب ےک ےیل بس ےس ایھچ ہگج امں اک دك ےہ:            ومیل   

:العہم اابق ك امں ےک ابرے ںیم ھچک اس رطح رفامےت ںیہ  

 

 ریست رفزدن اہ از ااہمت 

 وجرہ دصق و افص از ااہمت

ےک اردو ےک قبس ریمی ایم ےک ونعام ےک تحت اطابلت ےس ںیمظن وھکلایئ یئگ ۔اماشء اہلل اطابلت ےن دمعہ وکشش یک وج (ظفح  )امجتع مجنپ: ونٹ

 آپ ےک اسےنم شیپ یک اج ریہ ےہ ادیم ےہ دنسپ آےئیگ۔

  



 ریمی اامں

 وت ریمی ااّمں ےہ ایپری

 ںیم ریتی یٹیب وہں دالری

 وت ےن اینپ ھکس یک داین 

 ھجم رپ رقابم رک ڈایل

 سج دم ھجم وک وچٹ یگل

 وت ےن اجگ ےک رات زگاری

 وت ےن ریمے  ے ددےی 

 وت ےن ریمی امگن ونساری

 وت ےن ھجم وک ابت اھکسیئ

 وت ےن ریمی ذات دساھری

 اسری رمع رکویگن ںیم

 دك و اجم ےس دختم اگری

 وت ےہ ریمی ایپری ااّمں

                             ےھجم اجم ےس وت ےہ ایپری       

(ومیمہن امجتع مجنپ ظفح)      



 ریمی ایم

 ریمی ایم ریمی ایم

 ایپری ایپری ریمی ایم

 وہ ریتھک ںیہ ریما ایخك

 ںیم رکیت وہں ام ےس ایپر

 ںیم دری ےس آیت وہں وت وہیت ںیہ رپاشیم

 ام ےک ریغب رھگ ےھجم اتگل ےہ ربقاتسم

 رکیت ںیہ داع ریمے ےئل وہ حبص و اشل

 رکیت وہں داع ںیم یھب اےکن ےئل لیل ااھنلر

 دخاای ریمی ایم وک رےھک دسا اشد

 امہرے رھگ وک رےھک ام ےس یہ آابد

 

(ابلہب لیلخ امجتع مجنپ ظفح)  



 

 ریمی امں

 

 ریمی امں ایپری امں                           ام ےس رونش ےہ ریما اہجں 

 روز حبص ااھٹیت ںیہ                                  اسھت انہتش رکایت ںیہ

 وخد ےس زایدہ اچیتہ ںیہ                                اکل وہ ریمے     آیت ںیہ

 بج ںیم رھگ اجیت وہں اوکن رھگ ںیم اپیت وہں            

 زمے یک زیچںی انبیت ںیہ                                 ایپر ےس ےھجم الھکیت ںیہ

 ںیم اوکن رہ ابت اتبیت وہں  دك ےس اوکن اچیتہ وہں               

 ڑپ اجٔوں ںیم ارگ امیبر                                                         وہیت ںیہ وہ وفرا ےب رقار

 ریتھک ںیہ وہ ریما تہب ایخك                                    ںیہ اےکن اور یھب تہب امکك 

 

 لیلہت آاتفب  

 امجتع مجنپ ظفح

 


