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 ترتيب

  3نبؐی کی اس قدر مجھ پہ ہوئی رحمت مدينے ميں 
  5روکنے پائے نہ خنجر بھی زبان انقالب 

  7اے مرے موال ترے غم کی نشانی ديکھ کر 
  8قريب مرگ تھا آئی علی علی کی صدا 
  باغ حيدر کے مقابل کون ٹہرا سر سميت

  11ہم کو جو اہل بيت کی مدحت کا شوق ہے 
  12کل ميں جو پايا گيا دين حق مش

  13علؑی کے ذکر سے شمس و قمر چمکتے ہيں 
  14اوج انسانی کو پانا چاہئيے 

  16ذوالفقار ہوں ميں 
  19ره گزر پہ آنے لگے جب تری 

  21تبديلی 
  23جانے سے بدلتا نہيں منظر تو مجھے کيا 

 25چپ چاپ کھڑا تھا ميں بالتے رہے رستے 

 

 

 

  

  مدحت کا شوق ہے
  کاشف حيدر

  ماخذ: اردو کی برقی کتاب
  تدوين اور ای بک کی تشکيل: اعجاز عبيد 

  نبؐی کی اس قدر مجھ پہ ہوئی رحمت مدينے ميں

 کاشف حيدر 

مر  يارو    گئی    مل    تو    مجھے       ميںii مدينے   رحمت  ہوئی   پہ  مجھ  قدر  اس   کی   نبیؐ 

 
   

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ميںii  مدينے  جنت   ی

و   کی   سونے   کہاں  جانے  گئی       کےii موال پہ در ہوں  کھڑا ہے، جھپکتی   کب  بھی   پلک

  ميںii مدينے   عادت،   ه

ہ   روکے   ميں   سجدے   مجھے       پاياii اٹھا  سے خود  کہاں پھر  رکھا  ميں   سجدے   سر   جو

  ميںii مدينے  طاقت کوئی  ے

بھ اور  کچھ   گی   جائے   بڑھ   مری       ليجئےii  بال   بھی  پر   در   اپنے  اب   بہت   ہے    نوازا

  ميںii مدينے قامت ی

باب   مری  دينا    کر    ذکر    سا    ذرا       کرناii  کرم  اتنا   بس   پہ   مجھ    مسافر    کے    مدينے

  ميںii  مدينے   ت

   کوئی  خواہش   کوئی   ہوتی    نہيں       ہے بھی  طلب کی  جنت ،  بھی شہرت خواہش ہے يہاں

  ميںii  مدينے   حاجت

م تو   پھر  بس   گی   جائے   چمک       جائے  نکل دم  ،  رکھوں  پاؤں  پہ  زميں   کی   مدينے

  ميںii مدينے قسمت ری

ع کوئی  کو   اس   گی   پائے  مل   کہاں       کاشفii بھی ميں دل جس نبی  آل   حرمت   ہے   نہيں

  ميںii مدينے  زت

 ٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 
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  روکنے پائے نہ خنجر بھی زبان انقالب

 کاشف حيدر 

 انقالب  اذان ہيں آئے کے دے ہم سے دار       انقالبii  زبان   بھی   خنجر  نہ   پائے   روکنے

  انقالبii نشان   اک  ہے  کا   سجاد  قدم  ہر       انقالبii رہروان بھٹکيں کہ   ہے   ممکن  غير

  انقالب بيان سکتا  نہيں  ہی   ہو   ترے   بن       انقالبii جان  ہے ہی  تو  علی ابن حسين  اے

انقالبii   شادمان    مسکرايا    کر    کھا    تير       گياii  لگ   رونے   ظلم   چاليا   ہی  جيسے   تير

انقالبii  سمانآ  تراشا  نے  جس  تھا   کون       پرii خاک کی  کربال کر  کٹا  ميں  سجدے  کو   سر

انقالبii  داستان  ادھوری   جاتی    ره    ورنہ       ملی  سے خطبوں  کے زينب  تقويت  کو   کربال

انقالبii کاروان بھی  کبھی گا  پائے  نہ   رک       ظالموii ہيں نہيں  ڈرتے ماتمی   يہ   سے   موت

 ٭٭٭

 
   

 

 مدحت کا شوق ہے 
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  اے مرے موال ترے غم کی نشانی ديکھ کر

 کاشف حيدر 

 ديکھ پانی ہے جاتی نکل  سے  دل   اک  آه       کرii ديکھ  نشانی کی غم   ترے  موال   مرے  اے

iiکر  

ديک امانی  بے کی  حق   دين  نے   ديں   شاه       ميںii عباس  بازوئے   حصار   کو  اس  ديا   رکھ

  کرii ھ

دي زبانی  بے   تم  کی   شير   بے   گئے   ڈر       طرحii  کس   گے  سنو   خطبہ  کا  دلگير   زينبِ 

  کر کھ

پان  ميں آنکھوں مری بھی خود  ديئے رو       نکير منکر تھے آئے کاشف  بھی ميری  ميں   قبر

  کر ديکھ ی

 ٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 

 

  

  قريب مرگ تھا آئی علی علی کی صدا
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 کاشف حيدر 

  صداii  کی   علی   علی    آئی    تھا    مرگ    قريب

 صداii  کی   علی   علی   الئی    ميں   ساتھ    حيات

  

 محشرii  سر  بہت  کيں   لئے  کے  ماں    دعائيں

 صداii  کی   علی   علی  آئی    جو    کام    پہ    وہاں

  

 اٹھیii گونج بھی  ميں   قبر  مری   تو  گيا   مر  ميں

صداii  کی   علی   علی   سمائی   ميں   دل   ايسی    کچھ

  

 ہو جالتے دل  ميں  مصيبت  ہو  ہوئے ہوئے  گھرے

 صداii  کی    علی    علی    بھائی    تو   لگاؤں    ذرا

  

 کوii بچوں  ہے  دی  ميں  ورثے  سے   باپ   پائی   جو

صداii کی  علی  علی  سکھائی  نے  ميں  یبھ  انہيں

  

 کاشفii ميں ہوں چال کر بھر   جھولياں   سے   وہيں
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صداii  کی   علی   علی   لگائی  نے  ميں   بھی  جہاں

  

 ٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 

 

  

  باغ حيدر کے مقابل کون ٹہرا سر سميت

  

من پس  اپنے   غائب  سے  منظر   گيا  ہو       سميتii  سر   ٹہرا  کون   مقابل   کے    حيدر    باغ

  سميتii ظر

  زميں  جاتی  کٹ   جبريل   اے   ورنہ       آگياii  غالب    رحم    پر    مرتضی    غيض    تو    وه

  سميتii  شہپر

 سر  ليکن   گری  کی    مرحب    الش       وارii  پہ   مرحب   کيا   پھر  کاٹا   کا   انتر   سر    پہلے

  سميتii  انتر 

ل در کا   خيبر  ميں  ہاتھ   اک   يونہی   تھا       ہوئیii لپٹی سے   پھول  تتلی  پھول   اک  ميں   ہاتھ

  سميت شکر

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

انہي  جا  لے   علی   ديتے  کہہ   ورنہ       دیii چھوڑ   فورا   کی  نٹوںاو   مہار   نے   قنبر   تو  وه

  سميت  قنبر  ں

لن  کشتياں   ساری  وه   گی   جائيں    ڈوب       ہوںii  نہ   پر   بادبانوں   کے   جن   نام   کے   پنجتن

  سميتii  گر

تيدول کے  شہہ ميں قدموں ديں ڈال       سروشii اے  سيکھے  سے حر   کوئی   آداب   کے   عشق

  سميت سر دل ں

 ٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 

 

  

 ہم کو جو اہل بيت کی مدحت کا شوق ہے

 ہے  شوق کا مدحت کی بيت  اہل جو کو ہم
 ہےii  شوق  کا  جنت  باغبانی  ميں   دنيا

  
کريںii بھی تطہير کی روحوں  سے  علی   ذکر
 ہےii شوق  کا طہارت کی بدن فقط کو  جن

  
 پرii دار ہيں پہنچے ميں شوق   کے  ثنا   ميثم
 ہےii شوق  کا قيامت  عجيب بھی   شوق   يہ

  
 نيازii بے کو ہم يوں ديا  کر نے علی عشق
 ہےii شوق کا جنت نہ اور ہے ڈر کا دوزخ
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٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 

 

  

 دين حق مشکل ميں جو پايا گيا

 گياii پايا   جو   ميں   مشکل   حق   دين

  گياii  اليا    کو    لعل   کے    فاطمہ

  

فوجii تھی کہتی   کو  عباس   کر  ديکھ

 گياii آيا   سامنے   کے   اس   بھی   جو

  

  دیii  ڈال   چادر    نے    زہرا    ثانی

 گياii سايا  جو سے سر   کے   حق   دين

  

بھرii   عمر    کمايا    چکی    کر    پيس

 گياii  سرمايہ   سارا  ميں    دن    ايک
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 نے شاه سے آنسوؤں  کی   نم   ريت

 گياii   دفنايا    کو    اصغر    علی    پھر

  

سکوں لکھ سے  خود کہ ہمت مری  کيا

 گياii  لکھوايا   جو   لکھا  وه  نے  ميں

  

 ٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 

 

  

 علؑی کے ذکر سے شمس و قمر چمکتے ہيں

ہيںii  چمکتے   قمر   و  شمس   سے    ذکر    کے    علؑی

 ہيںii  چمکتے   در  و   بام  مرے  سے   طرح    اسی

  

جدا  سے مک اک ہر  فطرت ہے سے  طرح اس  کچھ

ہيںii چمکتے پر کے  اس   مگر   پاس   کے  سب  ہيں
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  عزتii   ملی    اسے    آيا    جو     پہ     علیؑ      در

 ہيںii  چمکتے   ہنر  سب  جہاں   ہے    در    ايسا    يہ

  

 گھرii  اپنے  ميں   کروں    حيدرؑ     محفل    جو    کبھی

  ہيںii  چمکتے  پر    بام   مرے    کے    آ    ستارے

  

  واالii   شہہ    خانہ    عزا    ميں    جن     ہو     سجا

 ہيںii  چمکتے   گھر    وه   کاشف    ہو    کتنا    اندھيرا

  

 ٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 

 

  

 اوج انسانی کو پانا چاہئيے

 چاہئيےii   پانا    کو    انسانی     اوج

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

 چاہئيےii    جانا    سمت    کی    کربال

  

  ميں    شبير    مجلس    ہوں     آگيا

  چاہئيےii   بہانہ    کا   جانے    خلد

  

 تمامii  ہوگا   سفر    کر    جا    کربال

 چاہئيےii  ٹھکانہ    اب    کو    زندگی

  

 اٹھاii غل  اک   کو  عباس   کر  ديکھ

 چاہئيےii    بچانا    کو    دريا     کيسے

  

پرii خاک   کی  کربال   کر  جھکا   سر

 چاہئيےii  بنانا    خود    قسمت    اپنی

  

 پرii  شبير    در    سنوائی    گی    ہو

 چاہئيےii  سنانا  کر   جا    دل    حال

  

 ہوii بات کی متوںنع   کی   خدا   جب
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  چاہئيے    آنا     ذکر     کا     کربال

  

تجھےii کاشف  گی  جائے  مل   زندگی

چاہئيے جانا  ہی مر ميں غم کے شہہ

  

 ٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 

 

  

 ذوالفقار ہوں ميں

  ميںii ہوں ذوالفقار  ہاں   ميں  ہوں  ذوالفقار   ہاں

 ہےii  چھاتا   خوف   پہ   زمانے   تو  ميں   جو    چلو

  ہےii آتا ميں زد ميری  جو  گا   پائے   نہ   بچ  وه

 ہےii  چالتا   کبھی   کو   مجھ   جو   غيض    کا    علیٰ 

  لشکرii سب ہی  ميں  وار اک  بس ہوں   کاٹتی  ميں

  ميںii ہوں ذوالفقار  ہاں   ميں  ہوں  ذوالفقار   ہاں
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 کيلئےii    خدا     مرضی     کيلئے     حق      بقائے

  کيلئےii  بقا  کی  دين  فقط   تو  ميں    ہوں    اٹھی

 کيلئےii  مرتضیٰ   ہے  بنايا    کو    مجھ    نے    خدا

حيدرّٰ     بازَوئے    صرف   مجھے    گا   سکے    چال

  ميںii ہوں ذوالفقار  ہاں   ميں  ہوں  ذوالفقار   ہاں

  

 سہےii مار ميری   جو   ميں   جہاں   ڈھال   وه   کہاں

 سہےii  وار  ميرا  جو   ايسا    کوئی   کہاں    جری

 سہےii  ہار   صرف   وه  آئے  سامنے   ميرے    جو

  انترii  تمھيں  گا   بتالئے   تو   ہے    نہيں    يقيں

  ميںii ہوں ذوالفقار  ہاں   ميں  ہوں  ذوالفقار   ہاں

  

  

 ہوں  سکتی بھی بدل  نقشہ  کا جنگ  ميں   پل  ميں

ہوںii سکتی بھی  نگل کو   صفوں  کی  دشمنوں  ميں

 ہوںii سکتی بھی  ٹل جو ہوں نہيں  موت  کوئی  ميں

 کر بچ عدو کوئی   سے  مجھ  گا   پائے   بھاگ   نہ
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  ميںii ہوں ذوالفقار  ہاں   ميں  ہوں  ذوالفقار   ہاں

  

  ہےii  ہيبت   وه   مری   بھی   اب   پہ  کفر    ديار

  ہے شرافت مری تک اب جو ہوں رہی چپ ميں

  ہےii   اجازت    بس    درکار    کی    عصر     امام

  خيبرii   و   خندق   گی  کراؤں   کو  تم    ياد    ميں

  ميںii ہوں ذوالفقار  ہاں   ميں  ہوں  ذوالفقار   ہاں

  

  

 مجھےii  وقار  وه   ہے    داليا    نے   علیؑ     مرے

  مجھے    انتظار    آج    يہی    ہے    مومنو     اے

 مجھےii  بار   ايک   پھر    اٹھائيں    وقت    ◌ِ     امام

  کرii   آ   انتقام  لوں   کاشف   ميں  سے   يزيديت

  ميںii ہوں ذوالفقار  ہاں   ميں  ہوں  ذوالفقار   ہاں

 ٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 
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 متفرقات

  لگےii   ہٹانے    سے   راه     راہبر       لگےii آنے  پہ  گزر   ره  تری   جب

 لگےii  نشانے   سبھی    کے    دوستوں      خالیii  گئے   سب   کے   دشمن    وار

 لگےii   سنانے    مجھے   ميرا     حال      تازه  نئی  کوئی    پوچھا    نے    ميں

 لگےii     مسکرانے     خياالت     کچھ       پر  کاغذ   سادے  تو   سوچا   کو  تجھ

  لگےii  زمانے   ہے  بات   الگ    يہ       جاناںii   چکا    بھال    غم    ترا    دل

  لگےii   پرانے    بہت    ليکن    زخم       سببii  کے  رفاقتوں   تازه   يہ   تھے

  لگےii  جھلمالنے  ہی  ميں    آنسوؤں       کیii لب یہنس  تم  جو  پائے  نہ  بن

لگےii  آزمانے  سے  پھر   مجھے    تم       ظن  بد  پھر گے  کرو  سے مجھ  کو خود

 ٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 

 

  

 تبديلی
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  ہيںii   بدلتے    بنياديں    اپنی    ہم     کريں     ايسا     چلو

 گاii ہوں کھڑا ميں  پر   وہاں   اب  ہو   کھڑی  تم   پر  جہان

  لو  لے   تم  بھی  سوچيں   مری   لو   لے  تم   الفاظ   مرے

دوii    اپنا     انداز     مجھے     دو    نگاہيں     اپنی     مجھے

  ہيںii   بدلتے    بنياديں    اپنی    ہم     کريں     ايسا     چلو

سمجھو   کو   رنگ  کے   موسموں  تم   کرو  يوں   اب    چلو

ديکھوii   خوشنما    کو    خزاں    جانو    خزاں    کو     بہاروں

گاii دھاروں بھيس کا  تتليوں  گا  کروں   يوں   ميں  اب   اور

 گاii  بدلوں   رنگ  ہزاروں   گا   بيٹھوں   پہ   ڈالی    اک    ہر

  ہيںii   بدلتے    بنياديں    اپنی    ہم     کريں     ايسا     چلو

 جائےii چھڑ بحث پہ   وفا  بھی  جب   کريں   يوں   اب  چلو

 دونگاii  دے  نام  کا    ديوانگی    فقط    کو    اس    ميں    تو

ميںii  آخر   کے   معنی   ال   بحث  اس    ہے    معلوم    مجھے

  ہوگاii    فق     رنگ     جاناں      کا      چہرے      ترے
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ہوگا حق ميرا  وفائی بے  کے  اب کہ لو سن تم  بات اک مگر

 ٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 

 

  

 جانے سے بدلتا نہيں منظر تو مجھے کيا

 کياii  مجھے   تو  منظر  نہيں    بدلتا    سے    جانے

کياii  مجھے  تو   اکثر   ہے   کرتا    مجھے    ياد    وه

  

صاحب  تھا ہونا مجھے   ہی   ايسا  ہوں   جيسا  ميں

کياii مجھے  تو  بہتر  ہيں   سے   مجھ   اگر  لوگ   کچھ

  

 ميرےii  يہ   اشعار  ہيں    ديتے    مجھے    تسکين

ک   مجھے  تو   جوہر   مرے  پر   تم  نہيں    کھلتے

  يا
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روکاii نہيں  نے کسی تو نکال  ميں   سے  گھر   جب

 کياii  مجھے   تو  گھر   مرا  ہے  بالتا    الکھ    اب

  

 شامل  ہے ميں خوں  مرے کہ  گا کروں عشق ميں

 کياii  مجھے   تو   مقدر    ميرا    يںنہ    شخص    وه

  

ديکھوںii اسے  سے نظر  کی دشمن  تو   ہے   دشمن

کياii  مجھے  تو   کر  ہنس   ہے  کرتا  مال   روز  وه

  

ميںii مجھ  کی پياس  طلب ہے   رکھی   واسطے  کس

 کياii  مجھے    تو    پيکر    مرا    بنايا    سے    مٹی

  

ايسا  کيا خود  بے نے   گھونٹ   اک   مجھے   کاشف

 کياii  مجھے  تو   ساغر   رہو    پالتے    الکھ    اب

  

 ٭٭٭

 

 مدحت کا شوق ہے 
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 چپ چاپ کھڑا تھا ميں بالتے رہے رستے

 رستےii رہے بالتے  ميں  تھا   کھڑا   چاپ   چپ

رستے رہے   جاتے  کو   مری،شہر   سے   بستی

  

  کياii غرض سے منزل ہميں ہيں جنوں اہل ہم

 رستےii  رہے  چالتے   ہمکو   رہے   چلتے    ہم

  

  ہےii گيا   نہ  آيا   کوئی   مسافر   سے  صديوں

 رستےii  رہے  سجاتے   روز   کيلئے    کس    ہم

  

 گاه گذر کی لوگوں گی جائے بن ميں ہی آنگن

رستے  رہے  سماتے  کی شہروں  جو   ميں   وسعت

  

 گلياںii  کی  شہر   مرے   ويران   گئے   کر   جو

  رستےii  رہے   سناتے   احوال  کا  لوگوں    ان
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 پرii  زميں   تھريلیپ  تری    زمانے    مہر    بے

  رستےii  رہے   بناتے    روز    وفا    اہل    ہم

  

بھیii پھر تھے  رکھے  جکڑ  پاؤں تری نے  يادوں

رستےii رہے  سکھاتے  کو   مجھ   ہنر   کا   چلنے

  

 ہيںii عجب بھی رہبر يہ کے بستی مری  کاشف

رستےii رہے چھپاتے سے ہم   رہے   چلتے   خود

  

 ٭٭٭

  ماخذ: کتاب چہره
 ر ای بک کی تشکيل: اعجاز عبيد تدوين او

 

 


