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 ي الدين اوثثر ثثرجو خداوند الكهو سالمحيِسيدنا حامت مُ
 ر ثثر قدسية بارش نا ورسسس غمامطيب ما شه ين قبَحُ حِصنِ

 

 

 تيسرا داعي املطلق ؛ ،هيم نا دلربسيدنا ابرا   
 ظامالعِ رامِالكِ مشسُ الدعاةِ ،رمحنِ حامد نا ياقوتِ ادمع

 

 ما هتا هماذونِ دعوة نا رتب ،ما حامت هد  باواجي صاحب نا عِ
 نسس شام كرتا صحب   خدمة  ،نعاء ما رهتا باواجي ساهتسسص 

 

 
 
 

 بانوك تشريف اليا ؛ ك  ،داعي هتيا بعد سيدنا حامت 
 امقطيب ما كيدو مُحُ صنِ حِ ،راز سدهاراسال بعد ح  3نت 

 

  قبَوالء نسس ثثراوسس س  اهلِ ،ف جككه ماشرِالنعيم ين مُ كهفُ
 كوثر نا سب نسس ثثالؤتا جام ،اب اْقارينفوس نسس س  كرتا

 

 

 طيب امام ين تائيد سي ،صنيف كيداشه هي كتابو ت   
 حق نا مسايا متام اسرارَ ،حفةنا تُ بَلوق ،احلقائق ذرُبَ
 

 ما شه حامتية جمالس ،ا علي نا فضائلهكيد ينَودت 
 هباري نصيحة شه نا كالم ،الغافلني نا رسالة هُـــــــــــــــــــــــنبيت 
 

 

 مارشُ بسسروشن ستارا مثل  ،ناقب هزارو هزاروشه نا م  
 ذكر كرسس ؛ خاص نسس عام ،شهورشهور م عاجز م شه نا م 

 

 ندر ؛م شه ين س  خريات   ،شه ين سورج نا مانند شانات 
 رام؛ خبشسس سب م  داتارَ ،خاك نسس دينار كيدي شها هي

 

 

 ه درازشها نو عرصُحامت  ،ب نا اندرنص داعي نا عايل م  
 عامطييب دعوة نا باال دِ ،؛سال كرا  93سليححااوككن
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 ستويهتيا مُ ى ثثردهُ عرشِ ،هجري ورس ما 557ثثانسو ستّاون
 م السال هنححا ؛ موىل دارُ ثثُ ،حرممُ 16سوال 596ثثانسو ححهنو

 

 

 
 

 ابَ ص  سيمِصد تو كرهج نَق  ،اجلدوى نا ثثاكيزه در نو حامتُ
 لوتاوي، هپنححاؤهج مؤمنيطط نو سالم سجده جباوي ككال

 

 كريسس دعاء اسس ثثروردككار ،ريس ثثري نسسحامت شها ين د 
 روزي ما مهنسس ككهين بركة دسس، نعمة نا ورساؤ هباري غمام

 

 

  دلرب علي بن حامت ؛ ،سيدنا حامت نا وارث شها نا 
 التمام درُدعوة نا ححوهتا بَ ،طالق اندراِ ماءِمكا س ححَ

 

 فيدعلي نا مُ ،حامت نا ماذوطط ،ثثاححنما داعي قدسي فرشهت
 مامهُ هالليد نا ثثِوَ موال علي بن موال محمد، اْلِ

 

 
 

 

 
 
 

 نت مويت رَ منولَماال نا ا  ،امللكة ين موالتنا حرةُ 
 يامما، داعي ثثححهي داعي نو قِ ططستاون ما، هندم يَ رضِا 
 

 كهاد جيم قصيدة لِهِكاومنا داعي، ميتها شِديطط طاهر اِ سيفِ
 الملوى نسس ظ كرسس بَ  سرا حامت، كشف س نا آ فرمايو بسس ك 

 

 
 
 

 بة بنايا ؛حامت نا قُ ،اليمن هي ديطط منصورُ برهانِ 
 ناماال  شيدائيو نسس ربُ ،زيارة شتايب كرجو نصيبَ

 

 الدعاة مشسُ عجزمنا نسسمُ ،ثاين اهلدى هتا حامتِ قطبُ
 رامِالكِ ظامالعِ الدعاةِ سر ححوثثنما م ِلك ؛، فخرُاهنا ثثِ 

 

 
 
 

 موال علي بن محمد لكهسس ؛، سيدنا حامت ين شاطط اندر 
 قامطيب نو عايل م  عىن، داعيِين م   يبَ انسس غ  ق انسس دينَ ح 
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 انالزم رمحاطط داعي الزماطط ؛، اهنا سي حاضر امامُ رمحةِ
 االنام ديطط موال خريُ شني ؛، فخرِثثسس ككادي نَ خترمحة ين ت 

 

 

 الية ماموال مهيشة رهجو سالمة، رب ين حفاظة كِ 
 تاماخلِ حسنُ رثث ءبضعة نسس اْثثسس اهلل تعاىل، شه ين وال

 

 مخسة ائمة دعاة نا اوثثر، ثثرجو خداوند الكهو سالم
 عتصاماهلدى نا، دامن سي اثثنو ؛ اِ هي سب نا وارث فخرُ

 

 

 امة س يدان طع بضعة طاهرة
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