
١ 

  
  

  صوت االميان
۴۵رقم  



٢ 

 
 
 فهرست 

صفحة   كالم  الرقم
  منرب

  ٣  ارساران المعة اجلامعة ،حنن بنو  ١
  ٤  ايد ےھچ       جا معة   ےن  ايد   ےھچ    جامعة  ےن  ٢
  ٧ اي جامعة اي جامعة  ٣

ا كرے جامعة سيفية   ٤   ٩ انوار ےن دي

  ١٢  جامعة سيفية قد صفت  ٥

  ١٥ ےھچ مچنجامعة   ٦

  ١٧ پر هباء جامعة  ٧

  ١٩ جامعة ين شان ؛  ٨

٩  ñ     ñ  ê   ٢١  ñ 5رؤان 
  

 



٣ 

 ارساران المعة اجلامعة ،حنن بنو
 صورهتا النرية ،جهبتك الشرية 

 وجه بدا رؤية ،اعيننا عن مدى 
 اال امام الور ،لسنا نر اذ نر 

 اطعمتنا املش ،اعطيتنا املن 
 اـتنامشس سعاد ،ا ـامالك ساداتن

 من سلكك الدرمه  ،مه  اوالدك الغر
 نيل مرايق العىل  ،مه ارشدوان اىل 

 قسمني قد مجعوا ، م برعواـيف علمه
 هتا الطاهرةذوا ،بناتك الزاهرة 

 جنلته حبذا  ،منصوصك القرم ذا 
 اكرمت اضيافنا ،نا ـالفمجعت اْ 

 ا ـيف مدحة دره ،انيا نرشها ـهت
 وابق لطو املدى  ،فاقبل اسيف اهلدى 

  

 فهيا غدت ساطعة ، انوار عمل اهلدى
 ٓ  شارية انجعة ،تنا يف صفح مرا

 ا راجعة تشكيلهـ ،ذاكء اىل مثل 
 ابصاران خاشعة ،بل من الوهية 

 انفسنا اجلائعة ،لقمته اشبعت 
 ن والبرش لنا طالعةواليم لسعداب

 سارية ساطعة ،نفحة اطوارمه 
 افنانه اجلامعة ،بدرس عمل عىل 

 انفعة  "هرةـب"دينا و دنيا جفاءوا 
 املكرمات دامئا رابعة حبجرة

  الور شائعةبني ،ها ـفرحة امالك
 ننا غدت انبعةيو جدواك بيــع

 وضاءة انصعة  ،يف لو اخالصنا 
 اقداران رافعة ،وهب لنا انعام 
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 ايد ےھچ       جا معة   ےن  ايد   ےھچ    جامعة  ےن
  

 ين ضياء  ين ضوء فشاين  سيف ديں برهان  ديں
  

 ر  املغاين   ين  هباءموىل  ان سبب  نو  بيوے
  

ْ معاين   ين  اداء  عمل اْل مصط  ين    ا
 

ْ مباين  ين  بناء  جامعة  ما  عمل  حق  ين  ا
  
 

 ايد ےھچ       جا معة   ےن  ايد   ےھچ    جامعة  ےن
 

ايد ےھچ    ےناْپين نوراين طلعة جامعة
  

ايد ےھچ    ےنجامعة  اْپين قدساين صورة
  

 ايد ےھچ  ےنجامعة  اْپين لقامين حمكة
 ايد ےھچ  ےناْپين سلامين سرية جامعة 

  

 

 ايد ےھچ       جا معة   ےن  ايد   ےھچ    جامعة  ےن
  

  اْپين قدر معىل تـهـي هامر امتحاں
  

  سبب كو و ماكں        ما    ںاْ امتحا    ا           ھبلك
  

ْ زما ں سو اثر ےلماك ےسو قدر بوجهـ  ںا
 ںشكر ين قارص زاب احساں هكاں ےنا اْپن

  

 

 ايد ےھچ       جا معة   ےن  ايد   ےھچ    جامعة  ےن
 

  
  

   



٥ 

رب ين ےب برهان  اْو  سيف ديں برهان ديں
ان سبب  قامئ  رهيو  دين  متںي  موىل  بيوے
اثبت  رهيا  اخالص  يس سب  مؤمنںير دين پ

يئ گيئ ته سبب  يس س دمشن  ين وتںي قطع 
  
  
  
  

 

 ايد ےھچ       جا معة   ےن  ايد   ےھچ    جامعة  ےن
  

ْ برهان اهلدى دايع الزما ےھچ   ں عصمة شعارا
  

ْ جامعة  ےھچاْپنا احسان    رےب رپا
  

 پار انهتاء جه نو نعمتو ےب ےھچگنت ےب
  جانو نـثارمهںي رپموىل   شكر ما كر

  

 

 ايد ےھچ       جا معة   ےن  ايد   ےھچ    جامعة  ےن
  

 حاصل تـهيا اعىل رتب  ں يس اےنْپسيف دي
  

 و ذكر ان سبب هـچحقا  و اےنذكر  اْپ
  

 طلب  ےھچرهـ  اْپ يس هر وقت طالب عمل ےن
  حسب اْپنا احسان ان ورےس رپ جامعة

  

 

 ايد ےھچ       جا معة   ےن  ايد   ےھچ    جامعة  ےن
  

   



٦ 

 ےھچما مهشان  فضل ےمنصوص بيو انص ےن
  

  ےھچجعب احسان  رسيف ديں موىل نو س پ
  

  ےھچقرابن  رنا منصوص ان احسان پاْپ
ْ جامعة احسان ين برهان    ےھچهند ما ا

  

 

 ايد ےھچ       جا معة   ےن  ايد   ےھچ    جامعة  ےن
  

يو  حق  مبںي  بيوے موىل  ان سبب  ظاهر  
  

 ْ  مؤمنںي ںبيوے  موىل  ين ضياء  ديكےھ ےھچ  هر ا
  
  

 عمل  ان طالب ےن بيوے يس حاصل عمل ديں
  

 جنم ديں ےن بيوے موىل ين شفاعة نو يقںي
  
  

 ايد ےھچ       جا معة   ےن  ايد   ےھچ    جامعة  ےن
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 اي جامعة اي جامعة
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 اي جامعة اي جامعة اي جامعة اي جامعة
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 اي جامعة اي جامعة اي جامعة اي جامعة
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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

  

 

  

  



١٠ 

ْ 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 

  

 



١١ 

  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

  

 

 



١٢ 

  جامعة سيفية قد صفت

 جامعة سيفية قد صفت
  

 بلك وصف العمل قد وصفت
  

  

 جامعة ابلرباكت ومن
  

 فلسفة احلمكة قد ملئت
  

  

 جامعة حماسن احلسن والـ
  

 قد مجعت السناءوة  
  

  

 اجامعة اعالم عزهت
  

 رفعت خفقت بني الور قد
  

  

 اجامعة انفس طالهب
  جج

 صبغت بصبغة االنوار قد
  

  

 يف اهلند والسند اكلـجامعة 
  

 رتهتازهر يف العليا قد اش
  

  

 لكها  جامعة سيفية
  

 بصنعة جعيبة معرت
  

  



١٣ 

  

 جامعة موالها موىل الور
  

 رتااْيته بني الور 
  

  

 ار عمل اهلدىاهن من عنده
  

 م قد جرتيف لك حني هل
  

  

  برهان دين اهلدى
  

 نعمته وسعت رمحته
  

  

  انوار مبدعه
  

 قد ملعت ءامليضيف وجهه 
  

  

 لطاليب العلوم نظرته
  

 ابللطف واحلنني قد حلظت
  ج

  

 زال موىل  والفيوض من الـال
  

 ابداع حنو سوحه قد رست
  

  

 ضيافة الشكر ملوىل الور
  

 من منلة يف قدرها صغرت
  

  

 امريها جنم اهلدى يوسف
  

 به جنوم الرشد قد ملعت
  

  



١٤ 

 ابقاه رب العرش طو املدى
  

 خلدمة يف عيشه رغدت
  

  

 ابالمتحان ممبيئ بلدة
  

 رشفت ورة ابلعز قدمشه
  

  

 عىل النيب وعىل اْله
  

 حسب صلوة اهلل دااب مهت
  

  



١٥ 

  ےھچ مچنجامعة 

 ےھچ مچن جامعة 
 اهام جلوه فگن 

  

 پر نعم پر منن  
 يا دايع الزمن

  
  

 

 شاه برهان ديں
  زمںياجي ےھچ بر 

  

  

 رب ان نور مبںي 
 انئب پنجنت

  
 

 

 شمي نبوية
ية  نعم  فا

  

  

 حمك  علوية
 شه ما ےھچ من و عن

  
 

 

 ي اهين مهمديكھ
 اےن جاه و ح

  

  

 اےن خافق عمل
  گگن ساےت اك

  
 

 

 سيف ديں ان پرس 
 انئب مستقر

  

 

ي ےھچ مقر   فا
 شاه هند سند مين

  
 

 

 فيض ےھچ هامشي 
 خري لك حامتي 

  

  

ي  ےن ادب فا
 جامعة ما ےھچ سن

  
 

 

يئ جامعة   ابال 
ْ جامعة  كمي   ا

  

 

 در رشف جامعة
 تو ےھچ شه نو وطن 

  

  



١٦ 

 ھي يف لك حںيديك
 خارجںي اهل كںي 

  

  

 حق ين فتح مبںي
 جلن ےھچ سدا در

  
 

 

 امي ےھچ نيات ما
 كر اموات ما 

  

 

 سيف ليئ هات ما 
 دمشنو مجلة

  
 

 

 شه ان اجنال ےھچ 
 هر الل ےھچ  بلكھ

  

  

 اشبال ےھچ اي 
 ان مويت رتن حق

  
 

 

  هينسب ين شادي 
 ااْي مدح بين

  

 

 ےھچ مرست ھگين 
 قديس اك اك خسن

  
 

 

 هجاں موىل ےلچ 
 تلے  قدم ان

  

  

 خفر اےنھ ےلم 
 كر فرش نني

  

 

و  ميين عبد 
خبيش نعمة ھگين  

  

 

 اْپ موىل دهين
 ن ےن دهنم فداء ےھچ

  

 



١٧ 

  

 پر هباء جامعة 
 ضياء جامعة پر

  جج

 جامعةپر سناء   
ي جامعة  فا

  
 

 

 

 

 ماكں ےھچ جعب 
اں  اْوے ےھچ اكر

  جج

اں    ليوا فيض ر
ي جامعة  فا

  
 

 

 

 در عرب ےن جعم 
 اهنا خافق عمل 

  جج

 اهنا اثين عدم  
ي جامعة  فا

  
 

 

 

 ابوايج امسعيل 
 اهنا فيض ين نيل 

  جج

 ين شان جليل   
ي جامعة  فا

  
 

 

 

 سيف ديں سب ان اب 
 پر حمك پر ادب

  جج

يئ بس جعب    يس 
ي جامعة  فا

  
 

 

 اهنا مهشاں پرس 
 در رشف مزدهر 

  جج

يئ مفتخر     يس 
ي جامعة  فا

  
 

 شاه برهان ديں 
 يس ےھچ پر لك حںي

  جج

 اهنا عمل معںي  
ي جامعة  فا

  
 



١٨ 

 

 

 مچن ان جشر  
 جار چار هنر 

  جج

 اےن  ےن مثر   
ي جامعة  فا

  
 

 

 

ر رجب د  ر 
 سنوا ااْي ےھچ سب 

  جج

 جعـــــب               ؤ  قافيـــــه  
ي   جامعــة                 فــا

  
 

 

 

 امري  اجنم ديں 
يئ خطري  اهنا يس 

  جج

 عمل ما ےب نظري  
ي جامعة  فا

  
 

 

 

 سند ےن هند ما جعب
 يئ گيئ در طرب

  جج

 اهين س سبب  
ي جامعة  فا

  
 

 

 

 ميين كر نداء
 اهل الوالء چلو

  جج

 عمل پڑهوا سدا  
ي جامعة  فا

  

  



١٩ 

 

 ين  مهشان ؛ ازهر
 ؛ مالْنبركات سي 

 پر فلسفة بنيان ؛
 امها روا عينان ؛
 اْداب نا افنان ؛
 اْ امتحا درميان ؛
 نعمة نا  بستان ؛

 اْهند ن پاكستان ؛ 
 اسالم ن اميان ؛
 برهان دي سلطان ؛
 عدل ن احسان ؛
 ز سب ن  رمحان ؛
 ترتيل سي قراْن ؛
 قدسي يا قربان ؛
 قراْن ما تبيان ؛
 حكمة نا  لقمان ؛
 اطالق نا تيجان ؛

 جامعة ين شان ؛
 نا علم يناْل نيب 

 فاطمي شانات ما
 نا واسط سب طلباء

 امتحا ما فاطمي
 دولة ملي درجات ين
 چلو شتايب جامعة
 جامعة سي مفتخر
 ن شرف سي ممتلي

 رهنما  جامعة نا
 عام  شه نا معزي
 رمحة ين نظرة سي نوا
جة ما پٌره  ابداعي ل
 اهين قراءة ن سين

 نا اهنا صدر نو شيء هر
 فقه نا نعمان ؛

 خبشا امام العصر 



٢٠ 

 درقالب انسان ؛
 خلق نا درميان ؛
 نا جنم نو ملعان ؛
 ازحد كر امعان ؛
 قربا كر  جان ؛
 دهليز نو دربان ؛

 

 يا قدسي ملكظاهر 
ر  پنجنت طيب نا مظ
 عةيوسف امري اجلام
 علمي بقاء نا واسط

 موىل اوپر برهان دي
 عبد مياين شاه ين
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