سيدنا حامت مُحيِي الدين اوثثر ثثرجو خداوند الكهو سالم
حِصنِ حُطيب ما شه ين قبَر ثثر قدسية بارش نا ورسسس غمام
ابراٰهيم

سيدنا

نا

دلرب،

تيسرا

داعي

املطلق

؛

معدنِ حامد نا ياقوتِ امحر ،مشسُ الدعاةِ الكِرا ِم العِظام

باواجي صاحب نا عِهدَ ما حامت ،ماذونِ دعوة نا رتبه ما هتا
كرتا صحبَ نسس شام

صَنعاء ما رهتا باواجي ساهتسس ،خدمةَ

داعي هتيا بعد سيدنا حامت ،تشريف اليا ؛ كَوكَبان

تَن 3سال بعد حَراز سدهارا ،حِصنِ حُطيب ما كيدو مُقام
كهفُ النعيم ين مُشرِف جككه ما ،اهلِ والء نسس ثثراوسس سَبَق
كرتا نفوس نسس سَريا

اققا ،كوثر نا سب نسس ثثالؤتا جام
شه هي كتابو َتصنيف كيدا ،طيب امام ين تائيد سي

بَذرُ احلقائق ،قلو َ نا تُحفة ،اسرارَ حق نا مسايا متام
تَدوينَ كيدها علي نا فضائل ،شه حامتية جمالس ما
تَنبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ الغافلني نا رسالة ،هباري نصيحة شه نا كالم
شه نا مَناقب هزارو هزارو ،روشن ستارا مثل بسس شُمار

شه نا مَعاجز مَشهور مَشهور ،ذكر كرسس ؛ خاص نسس عام
شاناتَ شه ين سورج نا مانند ،خرياتَ شه ين سَمَندر ؛
خاك نسس دينار كيدي شها هي ،داتارَ ؛ خبشسس سب مَرام
صه دراز
داعي نا عايل مَنصَب نا اندر ،حامت شها نو عر ُ
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اوككنثثححاس
557

ثثانسو ستّاون

ثثانسو ححهنو

596

ورس كيدها شه هي ،طييب دعوة نا باال دِعام

هجري ورس ما ،عرشِ ُهدى ثثر هتيا مُستوي
سوال

16

مُحرم ،ثثُهنححا ؛ موىل دارُ السالم
حامتُ اجلدوى نا ثثاكيزه در نو ،قَصد تو كرهج نَسيمِ صَبَا
سجده جباوي ككال لوتاوي ،هپنححاؤهج مؤمنيطط نو سالم

حامت شها ين دَريس ثثري نسس ،كريسس دعاء اسس ثثروردككار
روزي ما مهنسس ككهين بركة دسس ،نعمة نا ورساؤ هباري غمام
سيدنا حامت نا وارث شها نا ،دلرب علي بن حامت ؛

ححَمكا سَماءِ اِطالق اندر ،دعوة نا ححوهتا بَدرُ التمام
ثثاححنما داعي قدسي فرشهت ،حامت نا ماذوطط ،علي نا مُفيد
موال علي بن موال محمد ،اقلِ وَليد نا ثثِهال هُمام
موالتنا

حرةُ

امللكة

ين،

ماال

نا

َامنولَ

مويت

رَتَن

اَرضِ يَمَن ما ،هندوستاطط ما ،داعي ثثححهي داعي نو قِيام
سيفِ ديطط طاهر اِكاومنا داعي ،ميتها شِهِد جيم قصيدة لِكها
فرمايو بسس كَس نا آٰسرا حامت ،كشفَ كرسس بَلوى نسس ظَالم
برهانِ ديطط منصورُ اليمن هي ،حامت نا قُبة بنايا ؛
كرجو

نصيبَ

زيارة

شتايب،

شيدائيو

نسس

ر ُ

االَنام

قطبُ اهلدى هتا حامتِ ثاين ،مُعجزمنا نسس مشسُ الدعاة

اهنا ثثِسر ححوثثنما مَلِك ؛ ،فخرُ الدعاةِ العِظام الكِرا ِم
موال علي بن محمد لكهسس ؛ ،سيدنا حامت ين شاطط اندر

حَق انسس دينَ انسس غَيبَ ين مَعىن ،داعيِ طيب نو عايل مَقام
رمحةِ رمحاطط داعي الزماطط ؛ ،اهنا سي حاضر امامُ الزمان
رمحة ين تَخت ثثسس ككادي نَشني ؛ ،فخرِ ديطط موال خريُ االنام
موال مهيشة رهجو سالمة ،ر

ين حفاظة كِالية ما

بضعة نسس اقثثسس اهلل تعاىل ،شه ين والء ثثر حسنُ اخلِتام
مخسة ائمة دعاة نا اوثثر ،ثثرجو خداوند الكهو سالم

هي سب نا وارث فخرُ اهلدى نا ،دامن سي اثثنو ؛ اِعتصام
امة س يدان طع بضعة طاهرة
 1439جهري سن ممبيئ

