
 

ا كرے جامعة سيفية    انوار ےن دي

ا كرے جامعة سيفية   انوار ےن دي
ا كرے ْ جنم ديں سي  عمل حق ان درس ےن ا

  

  

 ےھچ انوار ي ےل معايل ےن تو ھديك ـاْنكـه
 ارسار ےھچ عقل مسجھي ےل معاين ےن تو 

ي ےل تو    ادراك نو معيار ےھچ ف بو
 ےھچ نو هار رحمكت ان دُ  دل امسو ےل تو 

  

 ورےس سدا امطار ےھچ ںنعمة غراء ان هيا
اں اهنار ےھچ ںفيض قديس ين هيا  هر دم ر

  

  
  

ْ قدر تنعمي ےھچصاحب عرش عُ   ىل ين ا
 ين جه تفهمي ےھچ ـهيةالليا حمكت عُ 

ار ان اامسء ين   تعلمي ےھچ مخسة ا
 ممي ےھچو ني ےھچ حقا ےن عني فاء اےن حائ

  

 نور رب يس جه ميني العرش ما اشباح ےھچ 
 عمل اهنا انم نو هر عمل ين مفتاح ےھچ

  

 

  

  



 

ْ طرح اعزاز ےھچ  مؤمن خملص ان خاطر ا
 اهنا عمل نو اْغاز ےھچ }يسپاچن انمو 

يو اجياز ےھچ   سب فصو عمل و حمكت نو 
ار نو اجعاز ےھچخدا ان اصفيا   ء ا

  

 اعتبار  فلسفة حمكت حقيقة يس ملو 
 سب نو جوار يس مؤمن ےن ےلم جنة ما  

  
 

  
  

 يا  شان يس افضل سيف ديں هر فضل ما 
يا  عمل ما هر ماهر اكمل يس   امكل 

يا وه جامل نور ابدايع يس   امجل 
يا  عقل لك ان فيض يس ابلفعل عقل لك 

  ْ و ازدحپ ا يو   امما وه نور لكي نو 
 پرده يس نظر اْو گيا طيب امام ايوگ

  
 

  
  

 جتيل ےھچ مبني اْج برهان اهلدى يس 
 ايع امايم يس منور ےھچ جبنينور ابد

 ل ان امنيعمل هدى رس اِ  مصدر
 عني اليقني المراء چهاْپ يس عمل اليقںي 

  

 بيان ان ت سلسيل امداد يس فارس ےھچ 
 احسان ان ابر ےھچ انوار ان ےن اب ےھچ 

  

 



 

  امام مستقر ان مستقر مظهر ےھچ  وه
  ين ےھچ طلب تو خلد ان كوثر ےھچ عمل حق 

  جامع ازهر ےھچ حقا جامع انور ےھچ
 منظر ےھچ  منظر اعىل ان افق نور ان

  

ا كرے جامعة سيفية   انوار ےن دي
ْ جنم ديں  ا كرےعمل حق ان درس ےن ا  سي

  

 

 


